
    

THƯ MỜI 

 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Dầu Tiếng về việc điều tra cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao 

động (cung, cầu lao động) năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra cập 

nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2019 với thành phần, thời 

gian, địa điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ 

1. Cấp tỉnh 

- Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Mời Báo cáo viên của Phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

2. Cấp huyện 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác lao động Phòng Lao động – 

 Thương binh và Xã hội. 

3. Cấp xã 

- Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân.  

- Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội.  

- Điều tra viên của khu phố, ấp (Đề nghị UBND xã, thị trấn lập danh sách và 

mời 01 điều tra viên 250 hộ dân). 

II. THỜI GIAN: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/6/2019 (thứ Năm).  

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Dầu Tiếng. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thời gian, thành 

phần để buổi tập huấn đạt kết quả cao./.  

Nơi nhận:                                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời dự;           CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                    

- LĐVP, CV (Phú);                                             

- Lưu: VT. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 
    

 Số:           /TM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Dầu Tiếng,  ngày     tháng     năm 2019 



 


