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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch 

bệnh COVID -19 tỉnh Lai Châu năm 2021 
_________________ 

Để giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với các lao động mất 

việc làm, từ các khu công nghiệp trong cả nước trở về địa phương, cuộc sống đang 

gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần hỗ 

trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

tỉnh Lai Châu năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Mục đích 

Nhằm kết nối, tiếp cận thông tin thị trường lao động, kết nối giữa người sử 

dụng lao động và người lao động, thúc đẩy việc giải quyết việc làm cho đại bộ 

phận người lao động trong độ tuổi chưa được bố trí việc làm, bị mất việc làm, 

người lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COIVD-19 thời gian 

qua. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được các Công ty, các loại hình doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các 

ngành hưởng ứng tham gia. Thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch 

COVID-19. 

II. NỘI DUNG  

1.  Thực hiện các hoạt động truyền thông 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho 

người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, xây dựng chuyên mục "Thanh niên với việc làm"; nêu gương tiêu 

biểu, gương điển hình trong việc thực hiện các Chương trình giải quyết việc làm, 

xuất khẩu lao động. 

Tổ chức các hoạt động treo băng zôn, khẩu hiệu về hoạt động của Tuần hỗ 

trợ kết nối việc làm tại những nơi đông người qua lại, những nơi giao thông thuận 

lợi và tại các cơ sở giáo dục, trường học. 
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Truyền thông lưu động các quy định của pháp luật về việc làm, về ý nghĩa 

của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm đến các huyện, thành phố, các khu dân cư, qua 

đó giúp người dân, doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia. 

2. Hoạt động tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị 

ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 

2.1. Tổ chức khai mạc Tuần hỗ trợ kết nối việc làm 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Khai mạc Tuần hỗ trợ kết nối việc làm 

- Đánh giá tình hình phát triển thị trường lao động và kết nối lao động năm 

2020, 6 tháng đầu năm 2021 

- Đại diện doanh nghiệp phát biểu. 

- Đại diện lao động phát biểu. 

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm 

2.2. Hoạt động tuyển chọn lao động và tìm kiếm việc làm giữa các doanh 

nghiệp và người lao động tại các gian hàng  

Thành lập từ 15-20 gian hàng của các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt 

động kết nối, tư vấn, giới thiệu về việc làm, tư vấn về đào tạo. Đồng thời xây dựng 

các lô gô, tờ rơi, các sản phẩm hình ảnh để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

tư vấn, giới thiệu việc làm. Đa dạng hóa hình thức, phương thức tư vấn của các 

đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động, đảm bảo hiệu quả, thực sự thu 

hút người lao động. Một số hoạt động cụ thể của doanh nghiệp, cơ sở tư vấn, 

người lao động trong kết nối, tìm kiếm việc làm như sau: 

- Các doanh nghiệp tuyển chọn lao động: Giới thiệu kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp với người lao động; thông báo số lượng, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, 

điều kiện tuyển chọn lao động và tư vấn, hướng dẫn người lao động; tổ chức nhận 

hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra hoặc tuyển chọn, ký hợp đồng lao động ngay tại Tuần 

hỗ trợ  kết nối việc làm. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu 

việc làm của đơn vị; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo 

nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; thông báo nhu cầu sử dụng thời gian 

tới. 

- Học sinh, sinh viên và người lao động: Lựa chọn gian hàng phù hợp để 

gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu kỹ các thông tin về việc làm, thông tin đào tạo; được 

doanh nghiệp tư vấn về việc làm, thu nhập, điều kiện, yêu cầu của công việc, chế 

độ chính sách đãi ngộ, qua đó có thể lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng và 

nguyện vọng bản thân. Người lao động chuẩn bị hồ sơ, có thể trực tiếp ký hợp 
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đồng làm việc với người sử dụng lao động, doanh nghiệp tại Tuần hỗ trợ kết nối 

việc làm. 

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, gồm: Đơn xin việc; 02 ảnh 

4x6; phô tô bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) gửi Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội các huyện, thành phố qua địa chỉ zalo (kèm Kế hoach này) hoặc nộp trực 

tiếp tại công ty, doanh nghệp có nhu cầu tuyển dung lao động.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ  

1. Thời gian: 03 ngày, ngày 27-29/8/2021. 

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: 301, 

đường Nguyễn Trãi, phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu 

3. Quy mô: Dự kiến 15-20 gian hàng, khoảng 500 lượt người tham gia 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn Ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội năm 2021  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, 

thực hiện Chương trình Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh 

hưởng dịch bệnh COVID -19.  

Cung cấp các thông tin của doanh nghiệp, số lượng, vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn, điều kiện tuyển chọn lao động, mức lương của từng doanh nghiệp…thông 

báo cho UBND các huyện, thành phố trước ngày 18/8/2021. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động truyền 

thông về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. 

Hướng dẫn Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố tổ chức rà 

soát, tổng hợp danh sách người lao động có nhu cầu tìm việc làm phù hợp với nhu 

cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập danh sách cụ thể về nhu cầu 

việc làm của từng người lao động cung cấp cho Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội 

Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trước ngày 23/8/2021 

Khớp nối giữa nhu cầu của người lao động và các doanh nghiệp, hướng dẫn 

chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết khác để chuẩn bị cho ngày tổ chức tuyển 

dụng. Báo cáo kết quả (số lượng lao động của từng Doanh nghiệp dự kiến tuyển 

chọn theo từng vị trí) về UBND trước ngày 25/8/2021 và tham mưu UBND tỉnh 
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lựa chọn địa điểm, phương án tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm phù hợp với 

tình hình diễn biến COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sau tuần lễ tổ chức kết nối việc làm, cơ quan chủ trì tiếp tục khớp nối và 

hướng dẫn người lao động, người tuyển dụng lao động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, 

ký kết hợp đồng; báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và 

kinh nghiệm tổ chức về UBND tỉnh trước 06/9/2021. 

Xây dựng Dự toán kinh phí tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm gửi Sở Tài 

chính thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét bổ sung. 

Dự thảo giấy mời, phát biểu khai mạc của UBND tỉnh gửi Văn phòng 

UBND tỉnh thẩm định và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thực 

hiện Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát 

thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo 

chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi về: Tuần hỗ trợ kết nối việc 

làm; về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hoạt động của các doanh 

nghiệp; nhu cầu, điều kiện, yêu cầu, mức lương…của từng vị trí tuyển dụng đối 

với từng doanh nghiệp; Cử phóng viên đến dự đưa tin về các hoạt động của Tuần 

hỗ trợ kết nối việc làm. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Video, 

Clip, pa nô , áp phích phù hợp để tuyên truyền, giới thiệu về Tuần hỗ trợ kết nối 

việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. 

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

 Thông tin đến đoàn viên, thanh niên các trường THPT, thanh niên lao động 

nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc 

làm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu xây dựng 

chuyên mục "Thanh niên với việc làm". 

 Thông tin về hoạt động của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm, thông báo tuyển 

dụng lao động trên các bản tin nội bộ của Tỉnh Đoàn Thanh niên. 

4. Sở Giáo dục và đào tạo 

 Chỉ đạo các Trường THPT thông tin, tuyên truyền về Tuần hỗ trợ kết nối 

việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 tỉnh Lai Châu 

năm 2021 đến học sinh. 

5. Sở Y tế 
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Cử cán bộ y tế tổ chức test sàng lọc COVID-19 cho người lao động, người 

tuyển dụng tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm; Phối hợp với Sở Lao động –

TBXH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và các bộ phận liên quan thực hiện 

phương án phòng chống COVID-19, trực cấp cứu, bảo vệ sức khỏe (đo thân nhiệt, 

hỗ trợ nước khử khuẩn, khẩu trang...) cho các đại biểu, người lao động dự Tuần 

hỗ trợ kết nối việc làm 

6. Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ: 

Huy động tối đa các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu 

tuyển dụng tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đăng ký các gian 

hàng tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. 

7. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện 

và tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. Thẩm định phát biểu khai mạc của lãnh 

đạo UBND tỉnh, phát hành Giấy mời các đại biểu tham dự Tuần hỗ trợ kết nối 

việc làm. 

8. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí Tuần hỗ trợ kết nối việc làm, 

hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến doanh nghiệp, người lao động, 

người dân về mục đích, ý nghĩa Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động 

bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp 

chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, người dân trong công tác giải quyết việc làm.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông tin đến người lao động đang 

thất nghiệp, thiếu việc làm và học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, 

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chưa có việc làm, có nhu cầu tìm kiếm việc 

làm của địa phương, đặc biệt là số lao động từ các khu công nghiệp vừa mới về 

do ảnh hưởng dịch Covid-19 tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH công khai số điện thoại (di động, cố 

định), Zalo, Febook… để tư vấn và tiếp nhận thông tin của người lao động có nhu 

cầu đăng ký việc làm; tổng hợp nhu cầu việc làm của người lao động, phù hợp với 

nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, gửi về Sở Lao động - TBXH tổng hợp 

trước ngày 21/8/2021 để báo cáo UBND tỉnh. 

10. Các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao 

động  
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Xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động, đăng ký gian hàng và tham dự 

Tuần hỗ trợ kết nối việc làm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

24/8/2021; cử cán bộ tham gia phỏng vấn, tuyển chọn trực tiếp lao động tại Tuần 

hỗ trợ kết nối việc làm, thông báo tuyển dụng, băng đĩa, hình ảnh giới thiệu về 

doanh nghiệp, tờ rơi, panô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu về Tuần hỗ trợ kết nối 

Việc làm. 

(Gửi kèm theo kế hoạch này gồm: Danh sách doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng; Mẫu đơn xin việc, Danh sách cán bộ nhận hồ sơ tại phòng LĐTB&XH 

huyện, thành phố ) 

Ghi chú: Mọi vướng mắc xin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội qua Phòng Quản lý lao động - Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại: 

02133.877.002 hoặc đồng chí Bùi Đức Hảo, điện thoại liên hệ: 0388.116.466. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; địa chỉ: số 301, Đường Nguyễn Trãi – Phường 

Quyết thắng - Thành phố Lai Châu; điện thoại liên hệ: 02133.876.235 hoặc đồng 

chí Hồ Đại Nghĩa, Trưởng phòng tư vấn, giới thiệu việc làm, điện thoại liên hệ: 

0385.898.808./.  

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh: U; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

      

   ĐƠN XIN VIỆC 

Kính gửi: ............................................................................ 

- Tôi tên là: .....................................................................Giới tính:………. 

- Dân tộc:………………………………………………………………….. 

- Ngày,tháng, năm sinh: ................................................................................. 

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 

- Trình độ học vấn:  ……../12. 

- Trình độ chuyên môn:………………………; Chuyên ngành đào tạo: ….  

.………………………………………………………………………………….. 

- Năng lực, sở trường, kinh nghiệm:………………………………………. . 

Thông qua Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, tôi được biết Quý 

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí ……………....... 

...................................................................................  Tôi nhận thấy mình có đủ 

năng lực, trình độ phù hợp với vị trí nêu trên. Vì vây, tôi viết đơn này xin được 

ứng tuyển vào làm việc của Công ty  ………………………….………………… 

................................................................................................................................ 

Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại công ty, tôi xin hứa chấp hành nghiêm 

chỉnh mọi nội quy, qui chế của Công ty và hoàn thành tốt công việc được phân 

công, không ngừng học hỏi để phát triền kỹ năng làm việc. 

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

                                                             …….., ngày … tháng … năm 2021 

                                                                                   Người làm đơn 

                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: Đơn có thể viết bằng tay hoặc đánh máy, gửi trực tiếp hoặc qua zalo 

cho Phòng LĐTB&XH huyện, thành phố và Doanh nghiệp. 

 

https://luatduonggia.vn/mau-don-xin-viec-lam-chuan-va-hay-nhat/


8 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ nhận hồ sơ trực tuyến của người lao động đăng ký việc làm với 

doanh nghiệp Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

 

STT Đơn vị Tên cán bộ 

Số điện 

thoại (có 

dùng Zalo) 

Tên Zalo cá 

nhân 

Ghi 

chú 

1 
Phòng LĐTBXH 

TP Lai Châu 
Trần Văn Huy 0359.347.148 

Huy Nghia 

Ngoc Lan 

 

2 
Phòng LĐTBXH 

huyệnTam Đường 
Lò Lục Tuấn 0961178345 Lục Tuấn 

 

3 
Phòng LĐTBXH 

huyệnTân Uyên 
Phạm Thị Lan 0987545546 Phạm Thị Lan 

 

4 
Phòng LĐTBXH 

huyện Than Uyên 
Phan Bá Hùng 0978637820 Phan Bá Hùng 

 

5 
Phòng LĐTBXH 

huyện Phong Thổ 
Lù Văn Chính 0963478472 Lù Văn Chính 

 

6 
Phòng LĐTBXH 

huyện Sìn Hồ 
Bùi Văn Phú 0981494383 Bùi Văn Phú 

 

7 
Phòng LĐTBXH 

huyện Mường Tè 
Nguyễn Văn Hiển 0988110008 Nguyễn Hiển 

 

8 
Phòng LĐTBXH 

huyện Nậm Nhùn 
Lò Văn Diệu 0382281800 Văn Diệu 

 

9 
Trung tâm dịch vụ 

việc làm tỉnh 
Hồ Đại Nghĩa 038589808 Nghĩa Hồ  

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày      tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc

I CÁC DOANH NGHIỆP LÀM THỦY ĐIỆN

1
Công ty thủy điện
Huổi Quảng - Bản
Chát

Bản Nà Khiết, xã Mường
Cang, huyện Than Uyên,
điện thoại: 0968 189 189
(Giám đốc: Ông Trần Đình
Nhân)

 -
Lai Châu +

Huổi Quảng +
Bản Chát

1  Tuổi từ 22-45 Kỹ sư quan trắc,
địa hình

Đại học ngành
quan trắc, địa

hình
10 triệu

Thủy điện
 Huổng Quảng -

Bản Chát
1  Tuổi từ 22-45 Kỹ sư công nghệ

thông tin

Đại học ngành
công nghệ thông

tin

2
Công ty Cổ phần
quản lý vận hành
thủy điện Tây Bắc

Bản Pa Phăng, xã Phìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, điện thoại:
0972 423 058 (Giám đốc:
Ông Lưu Minh Hoan)

Vận hành thủy
điện: Nâm Na
1 + 2 + 3, Nậm

Ban 1

4
Tốt nghiệp

chuyên
ngành điện

Quản lý vận hành, sửa
chữa thủy điện

2 đại hoc,
2 cao đẳng

8-14 triệu

Thủy điện Nậm
Na 1, Hoang
Thèn, Phong

Thổ

4
Tốt nghiệp

chuyên
ngành điện

Quản lý vận hành, sửa
chữa thủy điện

2 đại hoc,
2 cao đẳng

Thủy điện Nậm
Na 2, Phìn Hồ,

Sìn Hồ

4
Tốt nghiệp

chuyên
ngành điện

Quản lý vận hành, sửa
chữa thủy điện

2 đại hoc,
 2 cao đẳng

Thủy điện Nậm
Na 3, Nậm Pì,

Nậm Nhùn

4
Tốt nghiệp

chuyên
ngành điện

Quản lý vận hành, sửa
chữa thủy điện

2 đại hoc,
2 cao đẳng

Thủy điện Nậm
Củm 4, Mường
Tè, Mường Tè

4
Tốt nghiệp

chuyên
ngành điện

Quản lý vận hành, sửa
chữa thủy điện

2 đại hoc,
2 cao đẳng

Thủy điện Pắc
Ma, Ka Lăng,

Mường Tè
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3 Công ty Cổ phần đầu
tư thủy điện Tây Bắc

Tổ 18, Tân Phong,
thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0915 067 546
(Giám đốc: Ông Nguyễn
Đức Hưng)

Thủy điện Nậm
Lon, Bản Lang,

Phong Thổ

2 Kỹ sư xây dựng Đại học

10 triệu
 trở lên Thủy điện Nậm

Lon, Bản Lang,
Phong Thổ

1 Kế hoạch tài chính Đại học

1 Kế toán trưởng Đại học

1 Kế toán tổng hợp Đại học

1 Lái xe Có bằng lái xe 8 triệu
trở lên

4
Công ty Cổ phần
thủy điện Than Uyên

Bản Ngã Ba, xã Mường
Kim,  huyện Than Uyên,
điện thoại: 0984 883 583
(Giám đốc: Ông Vũ Huy
Lương)

Thủy điện
Mường Kim 2,

xã Mường
Kim, huyện
Than Uyên

1
Tốt nghiệp

chuyên
 ngành điện

Trưởng ca Đại học
10 triệu
trở lên

Thủy điện
Mường Kim 2,
xã Mường Kim,

huyện Than
Uyên2 Kỹ thuật viên Đại học

5
Công ty Cổ phần
thủy điện Phiêng
Lúc

Xã Nậm Cần, Tân Uyên,
điện thoại: 0984 883 583
(Giám đốc: Ông Vũ Huy
Lương)

Thủy điện
Phiêng Lúc, xã

Nậm Cần,
huyện Tân

Uyên

1

Tốt nghiệp
chuyên

 ngành điện

Giám đốc nhà máy Đại học 18 triệu

Thủy điện
Phiêng Lúc, xã

Nậm Cần,
huyện Tân Uyên

1 Kỹ thuật viên Đại học 12 triệu

5 Trưởng ca Đại học 12 triệu

10 Điều hành viên 3 đại học,
7 cao đẳng 8 triệu 

6
Công ty Cổ phần phát
triển thủy điện Quang
Minh Lai Châu

Tổ 18, Tân Phong,
thành phố Lai Châu,
 điện thoại: 0966 497 538
(Nguyễn Trạch Hợi)

2 Kỹ sư xây dựng Đại học 10 triệu
 trở lên Thành phố

7
Công ty Cổ phần
thủy điện Nậm Xí
Lùng

Tổ 23, Đông Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0982 190 850 (Giám đốc:
Bà Trung Thị Nga)

Thủy điện Nậm
Xí Lùng: 1 + 2
+ 2A (xã Pa Vệ

Sủ - Mường
Tè)

8 Điện dân dụng,
điện công nghiệp Kỹ thuật viên 4 đại học,

4 cao đẳng 10-15 triệu

Thủy điện Nậm
Xí Lùng: 1 + 2
+ 2A (xã Pa Vệ
Sủ - Mường Tè)

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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8
Công ty Cổ phần
Sông đà 705

Bản Nậm Cấu, xã Bum
Tở, huyện Mường Tè, điện
thoại: 0968 990 623 (Giám
đốc: Ông Phạm Văn
Doanh)

Thủy điện Nậm
Sì Lường 3

Thủy điện Nậm
Sì Lường 4 3

Tuổi từ 21 đến
25, trình độ học

vấn: 12/12

Công nhân vận hành
nhà máy
thủy điện

 Sơ cấp kỹ thuật
điện trở lên 10-15 triệu

Thủy điện Nậm
Sì Lường 3 và 4
tại xã Bum Tở,

Mường Tè

9
Công ty Cổ phần
SCI Lai Châu

 Xã Mường So, huyện
Phong Thổ, điện thoại:
0912 988 333 (Phó Giám
đốc: Ông Lê Đình Tuấn)

Thủy điện:
Nậm Lụm 1 + 2
+ Nậm Xe (xã
Bản Lang, Dào
San, Nậm Xe,
huyện Phong

Thổ)

1
Tuổi từ 20 đến
55, trình độ học

vấn: 9/12

Nhân viên cấp dưỡng
phục vụ  Không yều cầu 5-8 triệu

Các dự án thủy
điện của công ty
trên địa bàn xã
Dào San, Nậm
Xe, Bản Lang,
huyện Phong

Thổ

1
Tuổi từ 20 đến
55, trình độ học

vấn: 9/12
Bảo vệ  Không yều cầu 5-8 triệu

2

Tuổi từ 22 đến
45, trình độ học

vấn: 12/12

Kỹ thuật hiện trường

Cao đẳng trở lên
chuyên ngành

xây dựng

10-20 triệu

2 Kỹ thuật văn phòng

1 Kỹ thuật khoan nổ

1 Kinh tế, cung ứng Cao đẳng trở lên
chuyên ngành kế

toán1 Kế toán dự án

3

Tuổi từ 18 đến
45, trình độ học

vấn: 12/12

Lái xúc xích, súc lốp,
xúc lật

Bằng nghề theo
 từng vị trí 10-16 triệu

2 Lái ủi

1 Lái đầm

8 Lái xe tải, xe mix

3 Sửa chữa

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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10
Công ty Cổ phần
thủy điện Nậm Sỏ 1

Xã Thèn Sin, Tam Đường,
điện thoại: 0977 531 979
(Phó giám đốc: Ông
Hoàng Thái Tùng)

Thủy điện Nậm
So 1, xã Thèn

Sin, Tam
Đường

4 Nam, độ tuôi từ
20 - 40; trình độ:

Trung cấp
 chuyên ngành

điện công nghiệp
trở lên

Quản đốc nhà máy 10- 12 triệu
Thủy điện Nậm
So 1, xã Thèn

Sin, Tam
Đường2 Công nhân vận hành 8- 10 triệu

11
Công ty Cổ phần
điện lắp máy Bình
Minh

Tổ 23, Đông Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0388 359 789 (Giám đốc:
Ông Phạm Văn Sỹ)

1 Kỹ sư thủy điện 10 triệu

1 Công nhân điện
công nghiệp 11 triệu

4 Công nhân điện
công nghiệp 8 triệu

9 Vận hành máy 9 triệu

12
Công ty Cổ phần
thủy điện Pắc Ma

Số 218 đường Trần Hưng
Đạo, Đoàn Kết, thành phố
Lai Châu, điện thoại: 0903
473 633 (Giám đốc: Ông
Trần Quỳnh Phương)

Dự án thủy
điện Pắc Ma,
xã Ka Lăng,

huyện Mường
Tè

5
Tuổi từ 18 đến
35, trình độ học

vấn: 9/12
Công nhân vệ sinh  Không yều cầu 5 triệu

Làm việc tại
 thủy điện Pắc

Ma, xã Ka
Lăng, huyện
Mường Tè

10
Tuổi từ 18 đến
50, trình độ học

vấn: 9/12

Quản lý vận hành
thủy điện

Trung cấp trở lên,
chuyên ngành vận

hành
12-18 triệu

5
Tuổi từ 18 đến
40, trình độ học

vấn: 9/12
Nhân viên bảo vệ  Không yều cầu 5 triệu

1
Nữ, tuổi từ 20

đến 28, trình độ
học vấn: 12/12

Nhân viên
hành chính Cao đẳng trở lên 6-8 triệu

13
Công ty Cổ phần
thủy điện VN

Bản Pá Hạ, Pa Vệ Sủ,
huyện Mường Tè, điện
thoại: 0904 934 468 (Giám
đốc: Ông Đinh Văn Đô)

Thủy điện Pá
Hạ, xã Pa Vệ

Sủ, Mường Tè
30 Quản lý vận hành

thủy điện

5 đại học, 12 cao
đẳng, 12 trung
cấp, 1 sơ cấp
chuyên ngành

điện

8 triệu
 trở lên

Thủy điện Pá
Hạ, xã Pa Vệ

Sủ, Mường Tè

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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14
Công ty Cổ phần
thủy điện Nậm Sì
Lường 1

 Tổ 3, Quyết Tiến,
 thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0904 934 468
(Giám đốc: Ông Đinh Văn
Đô)

Thủy điện Nậm
Sì Lường 1,  xã

Pa Vệ Sủ-
Mường Tè

25 Quản lý vận hành
thủy điện

4 đại học, 10 cao
đẳng, 10 trung
cấp,1 sơ cấp

chuyên ngành
điện

8,5 triệu

Thủy điện Nậm
Sì Lường 1,  xã

Pa Vệ Sủ-
Mường Tè

15
Công ty Cổ phần
Phát triển điện Lai
Châu

Tổ 23, Đông Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0975 553 223 (Giám đốc:
Ông Phạm Thanh Bình)

Thủy điện:
Nậm So 2 +

Nậm Han + Pa
Tần 2

1 Kỹ sư thủy điện
Đại học

chuyên ngành
điện

12 triệu

Các dự án
 thủy điện của

công ty trên địa
bàn tỉnh

2 Công nhân
 điện công nghiệp

2 cao đẳng điện
công nghiệp 10 triệu

8 Vận hành máy
8 trung cấp

chuyên ngành
điện

10 triệu

16
Công ty Cổ phần
Sông đà 4 (Chi
nhánh Sông đà 4.09)

Bản Tó Khò, xã mù Cả,
huyện Mường Tè,
điện thoại: 0983 918 917
(Ông: Nguyễn Đình Tuấn)

Nhà thầu thi
công dự án

thủy điện Pắc
Ma

50 Tuổi từ 18 đến
30 Công nhân thi công Có kinh nghiệm

về thợ hàn 7-10 triệu
Làm việc tại

 thủy điện Pắc
Ma, xã Ka

Lăng, huyện
Mường Tè4 Kỹ thuật xây dựng Kỹ sư xây dựng,

thủy lợi 10-12 triệu

II DOANH NGHIỆP CAO SU, MẮC CA, CHÈ, NƯỚC SẠCH

17
Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển chè
Tam Đường

Tổ 1, Tân Phong,
thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0912 389 518
(Giám đốc: Bà Nguyễn
Thị Loan)

Sản xuất và chế
biến chè

5
Tuổi từ 25 đến
30, trình độ học

vấn 12/12,

Kỹ thuật sản xuất chè Cao đẳng trở lên
chuyên ngành

thực phẩm
8,5 triệu

Bản Bo 3 người,
thành phố 2

người

20
Tuổi từ 18 đến
30, trình độ học

vấn 12/12,

Công nhân kỹ thuật
chế biến  Không yều cầu 4,5 triệu

Bản Bo 15
người, thành
phố 5 người

5 Tuổi từ 18 đến
30

Công nhân chăm sóc
chè  Không yều cầu 4,5 triệu Bản Bo 3 người,

Sìn Hồ 2 người

50 Tuổi từ 18 đến
30

Lao động
có thời hạn  Không yều cầu 4,5 triệu

Bản Bo 30
người, thành
phố 20 người

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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18
Công ty Cổ phần
Cao su Lai Châu

Tổ 5, Tân Phong,
 thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0888 927 999
(Giám đốc: Ông Lò Văn
Thương)

Trồng và chăm
sóc cây cao su 43  Không yều cầu Công nhân khai thác

mủ cao su

 Không yều cầu
(công ty sẽ đào

tạo)
5 triệu

Nậm Cuổi, Căn
Co, Noong Hèo,

Nậm Tăm,
huyện Sìn Hồ

19
Công ty Cổ phần
Cao su Lai Châu 2

Xã Chăn Nưa, Sìn Hồ,
điện thoại: 0911.024.999
(Ông: Nguyễn Hứu Phước
- Trưởng phòng hành
chính công ty

Trồng và chăm
sóc cây cao su

1000 Tuổi từ 18 đến
35

Công nhân khai thác
mủ cao su

 Không yều cầu
(công ty sẽ đào

tạo)
4,5-8 triệu

Công nhân khai
thác mủ cao su
(năm 2022 mới

có như cầu
tuyền dụng làm
ở các xã huyện

Mường Tè,
Nậm Nhùn, Sìn

Hồ)

5

Tuổi từ 22 đến
30, trình độ học

vấn: 12/12

Nhân viên
phòng tổ chức

Đại học lao động,
tiền lương, luật 6,5-8,5 triệu

Làm ở văn
phòng Thành

phố và xã Chăn
Nưa

5 Nhân viên phòng
 kế hoạch

Đại học lâm
nghiệp,

lâm sinh ...
6,5-8,5 triệu

5 Nhân viên kế toán Đại học kế toán,
kiểm toán 6,5-8,5 triệu

5 Nhân viên
kinh doanh

Đại học quản trị
kinh doanh 6,5-8,5 triệu

5 Nhân viên nhà máy
chế biến mủ cao su

Đại học môi
trường,

cơ khí …
6,5-8,5 triệu

20
Công ty Cổ phần cao
su Dầu tiếng Lai
Châu

Khu 2, thị trấn huyện Than
Uyên, điện thoại: 0962
181 669 (Giám đốc: Ông
Hoàng Văn Minh)

cao su tại
huyện Than

Uyên
40  Tuổi từ 18-40 Công nhân khai thác

 mủ cao su  Không yều cầu 5 triệu Huyện
Than Uyên

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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21
Công ty Cổ phần

Liên Việt Lai Châu

 Số 300, đường Trần Phú,
Tân Phong, thành phố Lai
Châu, điện thoại: 0982 022
822 (Giám đốc: Ông Phạm
Văn Vinh)

Trong cây mắc
ca và cây lâm
nghiệp tại các

huyện

2.000 Lao động thời vụ

Trồng và chăm sóc
cây mắc ca và cây

lâm nghiệp tại các dự
án của công ty

 Không yều cầu
trình độ chuyên

môn

4-6 triệu
(Các dự án
 của công ty
trên địa bàn
tỉnh; tuyển
dụng vào

năm 2022)

10  Nam,
Tuổi từ 22-35

Nhân viên khuyến
nông

Đại học chuyên
ngành khuyến

nông
5-7 triệu

(tuyển dụng
năm 2021,
làm việc tại
các dự án

của công ty
trên địa bàn

tỉnh)

06 Mường Tè,
02 Tam Đường,

02 Tân Uyên

3  Nam,
Tuổi từ 22-35 Nhân viên môi trường Đại học chuyên

ngành môi trường

01 Mường Tè,
01 Tam Đường,

01 Tân Uyên

10  Nam,
Tuổi từ 22-35

Nhân viên kỹ thuật
nông, lâm nghiệp

Đại học chuyên
ngành nông lâm

06 Mường Tè,
02 Tam Đường,

02 Tân Uyên

5  Nam,
Tuổi từ 22-35

Nhân viên quản lý đất
đai

Đại học chuyên
ngành quản lý đất

đai

03 Mường Tè,
01 Tam Đường,

01 Tân Uyên

100  Nam, Nữ
Tuổi từ 22-35 Lao động phổ thông  Không yều cầu 4-5 triệu Chủ yếu ở

Mường Tè

22
 Công ty TNHH Him

Lam Lai Châu

Số 330, đường Trần Hưng
Đạo, tổ 11, phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0966 270 888
(Giám đốc: Ông Dương

Công Chính)

Hoạt động
trong lĩnh vực:
trồng, chăm sóc

và thu hoạch
Mắc ca

2  Tuổi từ 26-40 Kỹ sư  quan trác, địa
hình

Đại học ngành
quan trắc, địa

hình

12-15 triệu

Thành phố và
các dự án trồng

mắc ca

5  Tuổi từ 26-40 Kỹ sư giao thông,
thủy lợi

Đại học ngành
giao thông thuỷ

lợi

 Thành phố
 Lai Châu

2  Tuổi từ 26-40 Kỹ sư xây dựng dân
dụng

Đại học ngành
xây dựng

 Thành phố
 Lai Châu

2  Tuổi từ 26-40 Nhân viên kế toán Đại học tài chính
kế toán 6-8 triệu  Thành phố

 Lai Châu

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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 Công ty TNHH Him
Lam Lai Châu

Số 330, đường Trần Hưng
Đạo, tổ 11, phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0966 270 888
(Giám đốc: Ông Dương

Công Chính)

Hoạt động
trong lĩnh vực:
trồng, chăm sóc

và thu hoạch
Mắc ca

2  Tuổi từ 26-40 Nhân viên văn phòng
(văn thư, đánh máy)

Đại học công
nghệ thông tin

6-8 triệu

 Thành phố
 Lai Châu

20  Tuổi từ 26-40 Nhân viên kỹ thuật
nông, lâm nghiệp

Đại học Nông
nghiệp, Lâm

nghiệp

Than Uyên, Tân
Uyên

5  Tuổi từ 26-40 Nhân viên quản lý đất
đai

Đại học quản lý
đất đai  Sìn Hồ

60  Tuổi từ 18-40 Lao động phổ thông Không yêu cầu

5-6 triệu

Than Uyên

50  Tuổi từ 18-40 Lao động phổ thông Không yêu cầu Tân Uyên

380  Tuổi từ 18-40 Lao động phổ thông Không yêu cầu  Sìn Hồ

III DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỎ, LẺ 528

23
Công ty Cổ phần bảo
trì đường bộ 1 Lai
Châu

 Tổ dân phố Pa So, thị trấn
huyện Phong Thổ, điện
thoại: 0917 678 359 (Giám
đốc: Ông Hoàng Tiến
Quý)

2
Tuổi không quá
35, trung cấp trở

lên

Công nhân vận hành
máy xúc

Tốt nghiệp
chuyên ngành vận

hành máy xúc

7 triệu
 trở lên

Pa So,
 Phong Thổ2 Tuổi không quá

35 Kỹ sư cầu đường Đại học chuyên
ngành cầu đường

1 Tuổi không quá
35 Kế toán Đại học chuyên

ngành kế toán

24

Công ty Cổ phần
quản lý và xây dựng
Cầu đường 3 tỉnh
Lai Châu

 Tổ 23, Đông Phong, thành
phố Lai Châu,
điện thoại: 0985 631 289
(Giám đốc: Ông Đặng
Trấn Quốc)

2
Tuổi từ 21 đến
35, trình độ học

vấn 12/12

Nhân viên
tuần đường

Trung cấp trở lên
chuyên ngành xây
dựng cầu đường

bộ hoặc xây dựng
dân dụng

6 triệu
 trở lên

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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25
Công ty Cổ phần xây
dựng và thương mại
Tiến Hùng

Khu 26, thị trấn huyện Tân
Uyên, điện thoại: 0976
069 888 (Giám đốc: Ông
Nguyễn Tiến Hùng)

1

 Tuổi từ 25-45

Công nhân vận hành
máy xúc

Sơ cấp nghề vận
hành máy xúc 5 triệu

Thị trấn
 Tân Uyên

1 Chỉ huy trưởng
công trường

Đại học chuyên
ngành giao thông 7 triệu

26
Chi nhánh Bưu
chính
 Viettel Lai Châu

Tầng 5, tòa nhà Viettel Lai
Châu, Tân Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0979 012 226 (Giám đốc:
Ông Ngô Thành Trung)

5
Nữ, tuổi từ 22

đến 32, trình độ
học vấn: 12/12

Nhân viên kinh doanh

Trung cấp trở lên,
chuyên ngành
quản trị kinh

doanh, kế toán,
kiểm toán

6 triệu Thành phố
Lai Châu

27
MobiFone tỉnh Lai
Châu

Tổ 10, Tân Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0931 684 688 (Giám đốc:
Ông Tạ Ngọc Sáng)

3
Tuổi từ 20 đến
35, trình độ học

vấn: 12/12

Nhân viên kinh doanh
giải pháp CNTT

Trung cấp trở lên,
chuyên ngành

công nghệ thông
tin

5-10 triệu Thành phố
Lai Châu

28
Công ty Trách nhiệm
hữu hạn một thành
viên Hương Giang

Xã Sùng Phài, thành phố
Lai Châu,
điện thoại: 0974 535 718
(Giám đốc: Ông Trần Văn
Giang)

2
Tuổi từ 20 đến
30, trình độ học

vấn: 12/12
Nhân viên bán hàng  Không yều cầu 6 triệu Thành phố

Lai Châu

29

Công ty Cổ phần Tư
vấn xây dựng giao
thông Lào Cai tại Lai
Châu

Số 036, đường Thanh
Niên, Tân Phong, thành
phố Lai Châu, điện thoại:
0919 558 258 (Giám đốc:
Ông Cao Tiến Hùng)

2
Nam, tuổi từ 21
đến 35, trình độ
học vấn: 12/12

Cán bộ khảo sát
Cao đẳng trở lên

chuyên ngành
trắc địa

7 triệu 

Thành phố
Lai Châu

2
Tuổi từ 24 đến
35, trình độ học

vấn: 12/12
Cán bộ thiết kế

Đại học chuyên
ngành

 cầu đường
8,5 triệu

1
Tuổi từ 24 đến
35, trình độ học

vấn: 12/12
Cán bộ lập dự toán

Đại học chuyên
ngành kinh tế xây

dựng

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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30
Công ty TNHH
 Lương Việt

Bản Hồi Lùng, xã Sùng
Phài, thành phố Lai Châu,
điện thoại: 0912 524 120
(Giám đốc: Ông Phạm
Anh Dũng)

1
Nữ, tuổi từ 25

đến 30, trình độ
học vấn: 12/12

Kế toán viên
Trung cấp trở lên
chuyên ngành kế

toán
6 triệu Thành phố

Lai Châu

Tổng số doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động: 30 đơn vị 4.646

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Doanh nghiệp Dự án
đang thực hiện

Dự án đã hoàn
thành và phát

điện

Nhu cầu
 tuyển
dụng

Điều kiện Vị trí tuyển Yêu cầu Mức lương Nơi
 làm việc
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