
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAN LỘC 
  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  3421  / UBND-LĐTBXH 

Về việc chuẩn bị hồ sơ làm việc Đoàn kiểm 

tra tỉnh kiểm tra Cung - Cầu lao động  

             Can Lộc, ngày  19  tháng 10 năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

 - Các thành viên Tổ công tác giám sát thực hiện cập nhật, 

xử lý thông tin thị trường lao động huyện theo Quyết định 

số: 1623/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-SLĐTBXH ngày 13/10/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo nội dung, thời gian kiểm tra công 

tác thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về Cung - Cầu lao động năm 2020. Uỷ ban 

nhân dân huyện giao các thành viên Tổ công tác giám sát thực hiện cập nhật, xử lý 

thông tin thị trường lao động huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Các thành viên Tổ công tác giám sát thực hiện cập nhật, xử lý thông 

tin thị trường lao động huyện theo Quyết định số: 1623/QĐ-UBND ngày 

03/7/2020 của UBND huyện: Báo cáo kết quả kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị 

được phân công về UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 21/10/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - TB&XH và UBND 

tỉnh theo quy định. (Đề cương báo cáo gửi kèm). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Căn cứ Kế hoạch số 482/KH- SLĐTBXH ngày 13/10/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo nội dung, thời gian kiểm tra công 

tác thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về Cung - Cầu lao động năm 2020: chuẩn bị 

báo cáo, các hồ sơ, tài liệu để Tổ công tác của huyện và Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội kiểm tra theo kế hoạch. (lịch kiểm tra cụ thể thông báo sau). 

- Gửi báo cáo (theo đề cương báo cáo gửi kèm) về UBND huyện qua phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/10/2020. 

- Bố trí Lãnh đạo và cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra huyện, 

tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch, thành phần. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành 

viên Tổ công tác giám sát thực hiện cập nhật, xử lý thông tin thị trường lao động 

huyện triển khai kịp thời các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT 
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