
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
  
 

Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v phối hợp tuyên truyền tuyển lao 

động đi dự tuyển tại Trường Cao đẳng 

Than - Khoáng sản Việt Nam  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng  5 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

Căn cứ Công văn số 706/SLĐTBXH-GDNN ngày 07/5/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Thông báo số 4159-TB/VPTU ngày 24/4/2020 của Văn phòng tỉnh ủy 

Lạng Sơn về phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến người lao động trong độ tuổi có 

nhu cầu, đủ điều kiện, nghiên cứu tham gia dự tuyển tại Trường Cao đẳng Than - 

Khoáng sản Việt Nam.  UBND thành phố đề nghi ̣Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, UBND các phường, xã và cơ quan, đơn vi ̣ liên quan thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị 

dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Triển khai toàn văn Thông báo dự tuyển học tập và làm việc tại Trường 

Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 3444/CĐTKS-TTTS 

ngày 20/4/2020 của Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam theo chỉ tiêu 

tuyển dụng trên hê ̣thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Niêm yết Thông báo dự tuyển lao động đi học và làm việc tại Trường 

Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam taị tru ̣sở UBND phường, xa ̃và Nhà văn 

hóa các khối, thôn.  

- Chỉ đaọ các khối, thôn có hình thức triển khai Thông báo dự tuyển lao 

động đi học và làm việc tại Trường Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam phù 

hợp với điều kiện thực tế cơ sở. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thưc̣ hiêṇ đăng tải Thông báo dự tuyển lao động đi học và làm việc tại Trường 

Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trên Trang Thông tin điêṇ tử thành phố. 

(có TB và Công văn  tuyển chọn lao động gửi kèm theo) 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣khẩn trương thưc̣ hiêṇ các 

nôị dung nêu trên để người dân trên điạ bàn thành phố nắm đươc̣ đầy đủ thông 

tin về chương trình và người lao đôṇg có nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia 

chương trình được biết, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH TP; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Nông Bích Diệp 
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