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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số:         /BQL-LĐ Hải Phòng, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v thông tin nhu cầu tuyển dụng 

 lao động của các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế 

 

 

Kính gửi:  

    - UBND các quận, huyện; 

 - Sở Lao động, Thương binh và xã hội; 

    - Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng; 

    - Báo Hải Phòng; 

    - Cổng thông tin điện tử thành phố; 

    - Đoàn thanh niên các quận, huyện;  

    - Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở Lao động, Thương binh và xã hội. 

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố tại các 

Công văn số 3159-CV/VPTU ngày 24/5/2022 và Công văn số 3712/UBND-XD5 ngày 

01/06/2022 về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp; 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) chân thành cảm ơn sự phối 

hợp, hỗ trợ của các Quý cơ quan, đơn vị cho các doanh nghiệp trong công tác tuyển 

dụng, đào tạo người lao động. 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động, đáp ứng yêu cầu về lao 

động của các doanh nghiệp; đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động ổn 

định sản xuất kinh doanh; Ban Quản lý đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện, Đài 

phát thanh truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, 

Đoàn thanh niên các quận huyện, Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở Lao động, Thương 

binh và xã hội phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng  của các doanh 

nghiệp đến người lao động có nhu cầu. Từ đó, là cầu nối để người lao động, doanh 

nghiệp, các trường đại học, cơ sở đào tạo,…tiếp cận được, cùng hợp tác đảm bảo việc 

làm cho người lao động đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định cho 

các doanh nghiệp. 

(Thông tin chi tiết và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế ngày 10.02.2023 được gửi kèm theo). 

Quá trình trao đổi thông tin nếu có vướng mắc hoặc cần làm rõ đề nghị các đơn 

vị liên hệ: Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Địa chỉ thư 

điện tử: quanlylaodong.heza@gmail.com; Điện thoại:  0916 294 566 (Ms Minh) 

Ban Quản lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hợp tác./.  
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPTU (để b/c); 

- UBND TP (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục thống kê; 

- Lãnh đạo BQL; 

- Trường Trung cấp KKT HP; 

- Đoàn thanh niên KKT HP; 

- Cổng thông tin điện tử BQL; 

- Lưu: VP, QLLĐ/BQL. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 

 

mailto:quanlylaodong.heza@gmail.com
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