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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị tập huấn thu thập thông tin
thị trường cung - cầu lao động năm 2020 trên địa bàn huyện
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện
Văn Quan về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020,
phần cung, cầu lao động, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn,
hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép thông tin thị trường về cung, cầu lao động trên địa
bàn huyện Văn Quan năm 2020, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lao động việc làm Phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện;
- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức Văn hóa - Xã hội các
xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực; Trưởng thôn, Trưởng phố (đề nghị UBND xã, thị
trấn mời giúp).
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01 ngày, ngày 30/6/2020; buổi sáng bắt đầu 8h00 phút -11 giờ
30 phút, buổi chiều 14 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút.
- Điạ điể m: tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Địa chỉ: phố
Tân An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
3. Báo cáo viên: Báo cáo viên Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh
Lạng Sơn.
4. Kinh phí: Kinh phí Hội nghị tập huấn thực hiện theo quy định hiện hành;
đối với đại biểu không hưởng lương được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại.
5. Công tác chuẩn bị
Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện
cần thiết khác… phục vụ Hội nghị tập huấn đạt kết quả.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị tập huấn đúng thời gian
và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng LĐ,TB,XH-DT huyện;
- Lưu: VT.
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