
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BQL-QLDN Sóc Trăng, ngày         tháng  6 năm 2021 
 

V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng và đào 

tạo lao động của doanh nghiệp khu 

công nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

 

 

 

     Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

                                                                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

khảo sát nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động của các doanh nghiệp khu công 

nghiệp An Nghiệp giai đoạn 2021-2025, 

 Để có cơ sở tổng hợp, xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động 

của doanh nghiệp khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề 

nghị các doanh nghiệp rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo 

lao động theo phiếu đăng ký kèm theo Công văn này hoặc doanh nghiệp tải 

Phiếu đăng ký nhu cầu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ 

www.kcn.soctrang.gov.vn  (Mục thông báo hướng dẫn) 

Phiếu đăng ký gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước 

ngày 25 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp (địa chỉ: số 46, Lê Duẩn, phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; số điện thoại liên hệ: 0299.3.624988) 

Rất mong quý doanh nghiệp quan tâm thực hiện./. 

 

Nơinhận : 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- Lưu: BLĐ, các phòng,VT. 

    KT.TRƯỞNG BAN 

   PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

http://www.kcn.soctrang.gov.vn/
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