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Nghĩa Đàn, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 
 

 

Phòng Lao động – TB&XH nhận được Công văn số 4110/LĐTBXH-VL 

ngày 25/11/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng 
lao động của Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai), Công ty TNHH Hwaseung Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% 
nước ngoài, chuyên sản xuất giày thể thao cho thương hiệu Adidas và Reebok. 
Hiện tại, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực để phục hồi và mở rộng sản xuất cần 

tuyển dụng 2000 lao động vào làm việc tại doanh nghiệp.  

 (Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo văn bản đính kèm)  

 Để tăng cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, góp phần giải quyết việc làm 

cho người lao động trên địa bàn huyện; phòng Lao động – TB&XH đề nghị các xã, 
thị trấn thông báo đầy đủ, kịp thời thông tin tuyển dụng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người lao động nắm bắt thông tin và đăng ký ứng tuyển 
theo quy định./.   

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

   

 

 
 

      Lê Thị Vinh 
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