
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  10 năm 2021 
V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao 

động vào làm việc tại doanh nghiệp 

khu công nghiệp An Nghiệp. 

 

 

 

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

                                                                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Hiện nay người lao động từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông trở về địa 

phương rất lớn, trên 40.000 người chưa có việc làm. 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hiện đang phối hợp với các huyện, thị, 

thành phố thống kê số lượng lao động trở về có nhu cầu tìm việc làm tại địa phương, 

Đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng lao động trong quý 4/2021 và cho năm 2022; kèm theo thông tin về 

các chế độ lương thưởng, phúc lợi khác cho người lao động (theo mẫu đính kèm) 

và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước ngày 20/10/2021 để phối 

hợp với các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. 

Gửi thêm file mềm qua địa chỉ mail: ptttuyen@soctrang.gov.vn.  

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

 

Nơinhận : 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: BLĐ, các phòng,VT. 

     KT. TRƯỞNG BAN 

    PHÓ TRƯỞNG BAN 
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