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V/v thông báo tuyển lao động đi làm việc  

tại  Công ty TNHH New Wing 

Interconnect Technology 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2020 

 

  

  Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

  

 UBND thành phố nhận được Công văn số 527/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

ngày 08/4/2020 của Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị tỉnh Laṇg Sơn về 

viêc̣ thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH New Wing 

Interconnect Technology, địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

 Theo đó, Công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20.000 người (cả Nam và 

Nữ) có tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp; làm việc tại Khu 

Công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (chi tiết về chế độ phúc lợi, thời gian, địa điểm phỏng vấn theo Thông 

báo tuyển dụng của Công ty gửi kèm). 

 Để giúp người lao động nắm được thông tin về tuyển dụng, có cơ hội tìm 

kiếm việc làm cho bản thân.  

 UBND thành phố yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố, UBND 

các phường, xa ̃thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thưc̣ hiêṇ đăng tải Thông báo tuyển choṇ lao động đi làm việc tại Công ty 

TNHH New Wing Interconnect Technology trên Trang Thông tin điêṇ tử thành phố. 

2. UBND các phường, xã 

- Triển khai toàn văn Thông báo tuyển choṇ lao động đi làm việc tại Công ty 

TNHH New Wing Interconnect Technology trên hê ̣thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Niêm yết Thông báo tuyển choṇ lao động đi làm việc tại Công ty TNHH 

New Wing Interconnect Technology ở tru ̣sở UBND phường, xa ̃và Nhà văn hóa 

các khối, thôn.  



- Chỉ đaọ các khối, thôn có hình thức triển khai Thông báo tuyển choṇ lao 

động đi làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology phù 

hợp với điều kiện thực tế cơ sở. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣thưc̣ hiêṇ các nôị dung nêu 

trên, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân trên điạ bàn thành phố nắm 

đươc̣ đầy đủ thông tin, đăng ký dự tuyển khi có nhu cầu./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH TP; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT, trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nông Bích Diệp 
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