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Kính gửi:  

 

 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Himawari. 

 

Tại Văn bản số 06/CV-HIC ngày 21/12/2020 của Công ty Cổ phần Thương 

mại Quốc tế Himawari về việc đề nghị chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm (Công 

ty đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm số: 664/SLĐTBXH-GP ngày 26/4/2019). 

Để người lao động có thông tin đầy đủ, chính xác trong việc đăng ký tham 

gia tìm việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, 

thành, thị có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan liên 

quan và thông tin rộng rãi trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã để người lao 

động biết, không đăng ký tìm việc làm qua Công ty Cổ phần Thương mại Quốc 

tế Himawari (Địa chỉ công ty: Số nhà 78, phố Hàn Thuyên, phường Tân Dân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Mã số doanh nghiệp 2600747090; Đại diện 

doanh nghiệp: (Ông) Nguyễn Mạnh Điệp; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ). 

Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Himawari: 

- Thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp; Giải quyết hết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong 

quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp (nếu có). 

- Không triển khai các hoạt động cung ứng lao động cho đơn vị, doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Không 

thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và các hoạt động khác 

liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp quy định tại Điều 3, 

Chương I, Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định 

điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị phối hợp chỉ đạo; Công ty Cổ phần 

Thương mại Quốc tế Himawari nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;     

- GĐ, PGĐ (Ô.Tuấn); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ; 

- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- TTDVVL Phú Thọ; 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) – Chi nhánh Phú Thọ; 

- Lưu: VT, VLATLĐ (Th-6b). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tuấn 
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