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Kính gửi:  

- Ban Thường vụ: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – GDTX huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam. 

 

 UBND huyện Hà Trung nhận được Văn bản số 12/CV-VENUS ngày 

04/02/2023 của Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam về việc tuyển dụng lao động. 

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Giầy Venus Việt 

Nam có nhu cầu tuyển dụng 3.500 lao động phổ thông để làm việc tại các phân xưởng 

của Công ty tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Hà Bình. 

 Để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn và hỗ trợ doanh 

nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: 

Thông báo nội dung thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Giầy Venus 

Việt Nam làm việc tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Hà Bình (theo nội dung thông tin 

tuyển dụng kèm theo công văn này) hàng ngày trong Chương trình phát thanh của huyện 

và trên Trang Thông tin điện tử của huyện; Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp 

sóng các tin bài về thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Giầy Venus Việt 

Nam cho Nhân dân trên địa bàn  huyện biết để tìm hiểu, tham gia dự tuyển. 

 2. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam làm 

việc tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Hà Bình (theo nội dung thông tin tuyển dụng 

kèm theo công văn này). Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện tích cực phối hợp 

với Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam trong công tác hỗ trợ đào nghề (nếu cần). 

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo hệ thống truyền thanh của 

địa phương thông báo thường xuyên, liên tục về thông tin tuyển dụng lao động của 

Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam cho Nhân dân trên địa bàn biết để tìm hiểu, tham 

gia dự tuyển.  

 Phối hợp với Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam tuyển dụng lao động trên 

địa bàn quản lý; nắm bắt, theo dõi tình trạng việc làm, chế độ, quyền lợi của người lao 

động được hưởng để kịp thời phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. 

 4. Đề nghị Ban Thường vụ các Tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện chỉ đạo các 

tổ chức cơ sở triển khai thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Giầy Venus 



Việt Nam làm việc tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Hà Bình (theo nội dung thông tin 

tuyển dụng kèm theo công văn này) để các hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn 

biết để tìm hiểu, tham gia dự tuyển. 

 5. Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam: Định kỳ hàng tháng (trước ngày 10) 

thông báo kết quả tuyển dụng lao động làm việc tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Hà 

Bình, các vấn đề về quan hệ lao động về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 Giao Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thường xuyên phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu các giải pháp hỗ trợ Công ty TNHH Giầy 

Venus Việt Nam tuyển dụng lao động theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ 

tịch UBND huyện để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT, LĐTBXH.  

                KT. CHỦ TỊCH 
               PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

    
              Hoàng Văn Long 
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