
UBND TỈNH NINH BÌNH 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BQL-QLDN Ninh Bình, ngày         tháng      năm 2022 

V/v hỗ trợ thông báo tuyển 

dụng lao động tại các doanh 

nghiệp trong KCN 

 

                       

Kính gửi: 

 

 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

 - Trung tâm dịch vụ việc làm; 

 - UBND TP Ninh Bình; 

 - UBND TP Tam Điệp;  

 - UBND huyện Nho Quan; 

 - UBND huyện Yên Khánh; 

 - UBND huyện Yên Mô; 

 - UBND huyện Kim Sơn; 

 - UBND huyện Gia Viễn; 

 - UBND huyện Hoa Lư. 

Ban Quản lý các KCN nhận được các đề nghị của Công ty TNHH Vienergy, 

khu công nghiệp Phúc Sơn; Công ty TNHH MCNex Vina, KCN Phúc Sơn và 

Công ty TNHH giầy Adora Việt Nam, KCN Tam Điệp về việc thông báo tuyển 

dụng lao động (có thông báo tuyển dụng cụ thể từng vị trí tuyển dụng kèm theo). 

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN trong việc tuyển 

dụng lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Sở Lao động Thương 

binh & Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm và UBND các huyện, thành phố quan 

tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thông báo thông tin tuyển dụng lao động của 03 doanh 

nghiệp trên rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đài truyền thanh 

ba cấp để các đối tượng lao động tại địa phương có nhu cầu biết và đăng ký tham 

gia tuyển dụng.  

Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các 

doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Công ty TNHH Vienergy; Adora; 

MCNex Vina; 

- Phòng QLDN;  

- Văn phòng đăng Website của Ban; 

- Lưu VT. 

                          LA/QLDN (16) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trần Mạnh Hiển 
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