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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị tập huấn cập nhật, xử lý thông tin  

về thị trường lao động năm 2020 và hướng dẫn bổ sung về hỗ trợ  

đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 

 

Thực hiện Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày 22/6/2020 về cập nhật, xử lý 

thông tin thị trường lao động năm 2020 và Công văn số 929/UBND-LĐTBXH 

ngày 22/6/2020 về việc triển khai thực hiện lập hồ sơ hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid theo Quyết định 15/QĐ-TTg, Ủy ban nhân thị xã 

tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, cập nhật, xử lý thông tin thị trường lao động 

năm 2020 và hướng dẫn bổ sung về hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid - 19. 

1. Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH; Lãnh đạo và chuyên viên Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. 

* Ở thị xã: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại diện Lãnh đạo: phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê thị xã; 

Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông đến dự và đưa tin. 

* Ở các xã, phường: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Chính sách, điều tra viên 

lao động - việc làm ở xã, phường. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h30 ngày 24/6/2020 (chiều thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. 

Lưu ý: Các đ/c Công chức Văn hóa - Chính sách mang theo máy tính xách 

tay, cài đặt PM Cung Lao động phiên bản mới nhất để tập huấn. 

Đề nghị đại biểu tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;      

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Nam 
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