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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /LĐTBXH-CSLĐ 
V/v hỗ trợ tuyển dụng lao động tại Công ty 

TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt Nam 

Đồng Nai, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1335/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 08/7/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp giới thiệu 

cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt 

Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã và các 

đơn vị có liên quan hỗ trợ đăng thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Vận 

hành Phát điện CHD Việt Nam (đính kèm thông báo) để mọi người dân và lao 

động được biết và tham gia. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo thông tin tuyển dụng của 

doanh nghiệp (đính kèm thông báo) tại các bảng thông tin của Trung tâm, các 

sàn giao dịch việc làm và trên website http://vldongnai.vieclamvietnam.gov.vn. 

Trên đây là thông báo hỗ trợ tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Vận 

hành Phát điện CHD Việt Nam, đề nghị UBND các huyện, thành phố Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực 

hiện để người lao động được biết và tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động - TBXH tỉnh Trà Vinh (để biết); 

- Lưu: VT, CSLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 
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