UBND TÍNH QUÃNG NGÃI CQNG HÒA XÃ HQI CHÜ NGHTA VIT NAM
BQL KKT DUNG QUÃT
Ðc 1p - Tir do - Hnh phúc
VÀ CÁC KCN QUÅNG NGÃI
S: S2 /BQL-QLDN
Quáng Ngãi, ngày OÇ tháng 3 näm 2019
V/v ðãng ký tham gia Chuzmg
trình Ngày hi ttzr vân tuyên sinh
- Ðjnh htzráng nghê nghip và giái
thiêu viêc làm näm 2019.
Kính giri: Các doanh nghiêp trên ðja bàn KKT Dung Qut
và các KCN Quäng Ngãi.
Ngày 27/02/2019, Sä Lao ðông - Thuong binh và Xã hi cóK hoach s
5 12/KH-SLÐTBXH vê vic tô chúc Chixcrng trình Ngày hi ttzr vân tuyên sinh
- Ðjnh hithng nghê nghip và giái thiêu vic làm näm 2019 tai 05 huyn trên
ðja bàn tinh, vói sçr tham gia ðông ðû cúa các Sá, ngành, chính quyên ðja
phuong, Tinh ðoàn, các ccr sä giáo duc nghê nghip, các Trizràng Trung hçc phô
thông, Trung hçc co sá, h9c sinh, sinh viên và nguài lao ðng.
Ð ðucrc h trçr trong viêc tuyn diing, sú dng lao ðng cho doanh
nghip; Ban Quàn lý KKT Dung Quât và các KCN Quäng Ngãi thôngbáo cho
các doanh nghip trên ðja bàn biêt, ðäng ký tham gia Ngày hi tu vân tuyên
sinh - Ðjnh huáng nghê nghip và giái thiêu viêc làm näm 2019, c thê:
- Ðçrt 01: Tš chúc vào ngày 16/3/2019 (thú 7), tai Tnràng THPT Lê Quý
Ðôn, huyn Bình Son;
- Ðçrt 02: T chúc vào ngày 23/3/2019 (thú 7), tai Trixàng THPT Ba Gia,
huyn Scrn Tjnh;
- Ðçrt 03: T chúc vào ngày 30/3/2019 (thú 7), tai Truàng THPT Trà
Bông, huyn Trà Bông;
- Ðçrt 04: T chirc vào ngày 06/4/2019 (thú 7), tai Tnràng THPT Nguyn
Công Phuong, huyn Nghia Hành;
- Ðçrt 05: T chúc vào ngày 20/4/2019 (thú 7), tai Trixàng THPT Ba To,
huyn Ba To.
Mçi thông tin chi tit, doanh nghip liên h trirc tip qua s ðin thoai
0914.027.025 gp ông Hùng - Truáng Phòng dy nghê - Sä Lao ðng -Thuang
binh và Xã hi ðê ðuçrc hixóng dn cçt thê./KT. TRTfÙNG BAN
Nci nhân:
- Nhu trên;
- Só LÐTB&XH (Phòng day nghê) (p/h);
- Tnróg ban và PTB (L.H. Phong);
- Liru: VT, QLDN.

