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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm của  

Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế AMA  

và phối hợp giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

 

 

Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy 

định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh 

nghiệp dịch vụ việc làm; 

Xét hồ sơ đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế 

AMA (MSDN: 3002099286; địa chỉ: Số 455 đường Trần Phú, phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc xin nộp lại Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm do doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ 

việc làm (hồ sơ đề nghị theo Công văn số 07/CV ngày  21/7/2020). 

Ngày 06/8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã có 

Công văn số 1836/SLĐTBXH-LĐVL về việc đồng ý nhận lại Giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm số 04/SLĐTBXH-GP ngày 08/3/2017 cấp cho Công ty 

Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế AMA.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến UBND 

các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan các nội dung sau: 

1. Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế AMA chính thức 

chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm kể từ ngày 08/8/2020. Mọi hoạt động liên 

quan đến hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động của Công 

ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế AMA sau ngày 08/8/2020 (nếu xẩy 

ra) là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo đến UBND 

các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; các cơ sở 

dịch vụ việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp giáo dục nghề nghiệp; 

Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh về việc chấm dứt hoạt động tác Quốc tế AMA để 

Quý Cơ quan, đơn vị thông báo và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có liên quan 

liên hệ với Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế AMA giải quyết 

các quyền lợi, nghĩa vụ về hoạt động dịch vụ việc làm (nếu có). 



Sau ngày 30/8/2020, nếu không có phát sinh liên quan đến tranh chấp 

quyền lợi, nghĩa vụ đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế 

AMA trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

Hà Tĩnh sẽ làm văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp 

tác Quốc tế AMA rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định./. 

/ 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Cục Việc làm; 

- UBND tỉnh;                      (để báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Các doanh nghiệp XKLĐ; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam - CN Hà Tĩnh; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, LĐVL. 
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