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Số: 117 /LĐTB&XH 
 

V/v Tuyên truyền tuyển dụng  

lao động trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

                                     

Kính gửi:     Uỷ ban nhân dân các phường, xã.    
 

Để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nói 

chung và người lao động bị mất việc làm, thất nghiệp trở về địa phương do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 có thu nhập ổn định cuộc sống cho người lao động 

thông qua việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng của Công ty Vinhomes trên địa bàn 

tỉnh. Theo nội dung Công văn số 2521/SLĐTBXH-LĐVL ngày 08/9/2022 của sở 

Lao động – TB&XH về phối hợp tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh (Có Văn 

bản kèm theo) 

* Thời gian tuyển dụng: 

 1. Thời gian tổ chức: Từ 8h00, ngày 16 & 17/09/2022;  

 2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng trực tiếp. 

*  Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Văn hóa huyện Can Lộc, đường 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;  

 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 

phường, xã căn cứ nội dung Công văn số 2521/SLĐTBXH-LĐVL ngày 08/9/2022 

của sở Lao động – TB&XH (gửi kèm) tuyên tuyền, thông báo đến tận người lao 

động có nhu cầu việc làm tại các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn biết và tham gia 

tuyển dụng trực tiếp của Công ty Vinhomes  tại Trung tâm Văn hóa huyện Can 

Lộc, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. 

Nhận được Công văn, đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo triển 

khai thông báo trên hệ thống truyền thanh kịp thời,./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

- Lưu: LĐTB&XH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
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