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UBND THANH PHO HA NOT

sO LAO BONG - THUNG BINH
vA xA HOI
S&

.53. ./SLfJTBXH-VLATLD

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Doe lap — Ti do — Hanh phñc

Ha NO!, ngày2'rtháng 10 nám 2021

V/v thông báo kS' thi và phi hçp t
chi'rc dang k thi tuyên lao dng theo
Chi.rcmg trmnh EPS trong ngành san
xuât ché to và ngix nghip näm 2021

KInh gui: TiJy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã
Sâ Lao ctng - Thuong binh và Xã hi nhn duçc cong van s
3569/LDTBXH-QLLDNN ngày 13/10/202 1 cüa BO Lao dng - Thuang binh và
Xâ hi ye vic thông báo k' thi và phôi hqp to chüc däng k thi tuyn lao dng
theo Chucmg trInh EPS trong ngânh san xut ch to và ngiz nghip näm 2021.
D kjp thñ thông tin dn ngui lao dng, S Lao dng - Thuang binh và
Xã hi dê nghj UBND các qun, huyn, thj xã chi dao phông Lao dng Thumig birth và Xâ hi ph& hçp v9i Trung tam van hóa, Thông tin và Th thao;
UBND các xã, phumg, thj trn thông tin tuyên truyên rng rãi trên các phumig
tin thông tin dai chirng v thii gian và dja dim däng k thi tuyn lao dng theo
Chuang trInh EPS trong ngành san xut ch t.o và ngu nghip nàm 2021 dê
thUng ngui lao dng dü diu kin däng k tham gia dir thi.
- Thông tin cv th v k' thi tuyn lao dng theo Chucing trInh EPS trong
ngânh san xuât chê tto va ngu nghip nàm 2021 duçic gi:ri kern theo cOng vn
nay và dang tâi trên trang thông tin din tü' cüa S& Lao dng - Thuang binh và
Xä hi thânh ph Ha Ni, dja chi website: solaodong.hanoi.gov.vn.
- Dja dim tip nhn dàng k dir thi: Trung tam djch vi Vic lam Ha Ni,
dja chi 215 phô Trung KInh, phumg Yen Hôa, qu.n Cu Giy, Ha Ni.
- Th?i gian tip nhn däng k: tir ngày 08/11/2021 dn h& ngây
15/11/2021
Si Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi d nghj TJBND các qun huyn,
thi• xâ quan tam thuc
hiên./.
.
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Noinhân:j_- Nhix trén;
- Die Giám doe S& (dê b/cáo);
- PGD S: Nguyn Hng Dan;
- Luu: VT, VLATLD.
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