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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác giám sát thực hiện cập nhật, xử lý  

thông tin thị trường lao động năm 2020 các xã, thị trấn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Thực hiện văn bản số: 4240/UBND-VX1 ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc giao triển khai việc thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 

2020; 

Thực hiện Thông báo số: 01/TB-BCĐ ngày 31/01/2020 của Ban chỉ đạo 

Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và 

mỗi xã một sản phẩm huyện về việc phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo 

dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-TB&XH. 

   

                                              QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác giám sát thực hiện thu thập, xử lý và nhập 

thông tin thị trường lao động năm 2020 của các xã, thị trấn gồm các Ông (Bà) có 

tên sau: 

1. Ông Võ Xuân Phong, Trưởng phòng Lao động-TB&XH, Tổ trưởng. 

2. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động-TB&XH, Tổ phó. 

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Trưởng phòng Lao động-TB&XH, Thành 

viên. 

4. Bà Ngô Thị Cẩm Tú, Chuyên viên phòng Lao động-TB&XH, Thành viên. 

5. Bà Trần Thị Thanh Minh, Chuyên viên phòng Lao động-TB&XH, Thành 

viên. 

6. Bà Phạm Thị Thùy Dương, Cán bộ phòng Lao động-TB&XH, Thành viên. 

7. Ông Bùi Quang Đạt, Chuyên viên phòng Lao động-TB&XH, Thành viên. 
 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: 

- Triển khai thực hiện các phương pháp, quy trình rà soát; hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc chính quyền địa phương (theo địa bàn được phân công) tổ chức lực 

lượng điều tra viên đến trực tiếp các hộ gia đình để thu thập thông tin về độ tuổi, 

trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, tình trạng việc làm, 

thất nghiệp… của người lao động, cập nhật bổ sung thông tin thay đổi trên phiếu 

thu thập thông tin và phần mềm thông tin thị trường lao động. 
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- Giao các thành viên theo địa bàn phân công báo các kết quả kiểm tra về 

UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước 10h00” thứ 

năm hàng tuần để tổng hợp báo cáo Sở Lao động-TB&XH và UBND tỉnh theo 

quy định. (Có bảng phân công và Biên bản kiểm tra gửi kèm) 

- Nghiệm thu kết quả điều tra và cơ sở dữ liệu của UBND các xã, thị trấn đã 

cập nhật vào phần mềm để bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

trước ngày 25/7/2020. 

- Tổ công tác sử dụng con dấu của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

trong quá trình hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Lao 

động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;                                                                                 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Tiến Dũng 
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