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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1882 /UBND-PLĐTBXH

Hải Châu, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông tin tuyển dụng lao động
làm việc tại Công ty Danieli Co.ltd

Kính gửi:
- Hội, đoàn thể quận;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận;
- UBND 13 phường thuộc quận.

Thực hiện Công văn số 3035/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11/10/2018 của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về việc phối hợp giới thiệu,
cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty Danieli Co.ltd;
Để tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội về tìm kiếm việc làm,
UBND quận đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung sau:
- Đề nghị các hội, đoàn thể quận và UBND 13 phường triển khai tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi nội dung tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công
việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài vào làm việc tại Công ty
DANIELI CO.LTD thực hiện gói thầu lắp đặt, lắp ráp, tư vấn về lắp đặt, lắp ráp
máy móc và hệ thống tư vấn về chạy thử và kiểm tra vận hành cho nhà máy QSP
mới tại Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng
Ngãi (có nội dung thông báo tuyển dụng đính kèm).
- Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về nội dung
tuyển dụng trên trang webside của UBND quận để người lao động có nhu cầu
tìm việc được biết.
Nhận được công văn này, UBND quận đề nghị các địa phương, đơn vị
liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PLĐTBXH.Nguyên.
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