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Số: 240/UBND-LĐTBXH

Quỳnh Nhai, ngày 30 tháng 01 năm 2021

V/v rà soát, báo cáo tổng hợp số
lao động của địa phương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Tổ trưởng các tổ phụ trách xã về chỉ đạo, đôn đốc
triển khai công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 11 xã;
Thực hiện Công văn số 123/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 20/01/2021
về việc rà soát, báo cáo tổng hợp số lao động của địa phương, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã khẩn trương chỉ đạo rà soát số lao
động của xã đang làm việc ở nước ngoài và lao động làm việc ngoài tỉnh sẽ trở
về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 (có phụ biểu kèm theo).
Tổng hợp, gửi báo cáo hàng ngày về UBND huyện (qua phòng Lao độngTB&XH), Trung tâm Y tế huyện, Tổ trưởng các tổ phụ trách xã về chỉ đạo, đôn
đốc triển khai công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành lập tại Quyết
định số 491/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện (gửi kèm), đồng thời
gửi bản mềm về địa chỉ sonnt.quynhnhai@sonla.gov.vn để tổng hợp báo cáo Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội trước 10h hàng ngày.
2. Tổ trưởng các Tổ công phụ trách xã về chỉ đạo, đôn đốc triển khai công
tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tăng cường công tác chỉ đạo UBND xã
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc UBND các
xã rà soát, tổng hợp, báo cáo đảm bảo chính xác, đúng tiến độ.
3. Phòng Lao động -Thương binh và xã hội có trách nhiệm đôn đốc, tổng
hợp, tham mưu báo cáo của UBND huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và xã
hội trước 10h30” hàng ngày.
Yêu cầu Tổ trưởng các Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã
khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH(Chung), PT 50b.
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