
ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 216 /GM-UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 TP. Lạng Sơn, ngày  10  tháng 6 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn công tác thu thập, lưu trữ,  
tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 
của thành phố Lạng Sơn năm 2019. 

Để giúp cho chính quyền cơ sở phường, xã và các điều tra viên trong việc 
thu thập, cập nhật thông tin vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, 
UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập tuấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin 
thị trường lao động năm 2019 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh thành phố (dự, đưa tin). 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Đề nghị UBND các phường, xã mời giúp: 

+ Công chức Văn hóa - Xã hội UBND các phường, xã; 

+ Các thành viên Tổ điều tra viên thu thập thông tin thị trường lao động 
phường, xã. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21/6/2019 (đề nghị đại biểu các 
phường, xã đến trước 15 phút để nhận tài liệu và ổn định tổ chức). 

3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy – UBND thành phố. 

 (Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Tổ chức thực hiện:  

4.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu liên hệ Báo cáo 
viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Chuẩn bị các văn bản, tài 
liệu liên quan, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.  

4.2. Văn phòng HĐND-UND thành phố: Thực hiện công tác tổ chức tại 
Hội nghị; Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị. 
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4.3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Bố trí Hội trường (lưu ý 
công tác vệ sinh trong, ngoài hội trường, bố trí lực lượng bảo vệ hướng dẫn đại 
biểu nơi để phương tiện; phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố trang trí ma két (có nội dung maket kèm theo), trang âm, micro không 
dây phục vụ Hội nghị. 

4.4. UBND các phường, xã:  

- Lập danh sách cụ thể thành phần của đơn vị mình tham dự tập huấn gửi 
về UBND thành phố (qua phòng Lao động – TBXH) trước ngày 13/6/2019. 

- Cử đại diện công chức làm đầu mối nắm thông tin, đôn đốc thành phần 
đơn vị mình tham dự tập huấn đầy đủ. 

4.5 Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp cử phóng viên 
đến dự, ghi hình và đưa tin. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Đài PTTH tỉnh (p/h); 
- Trung tâm VH-TT TP; 
- Phòng Lao động – TBXH TP; 
- CPVP, CVVX; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động -  
Phần cung, cầu lao động năm 2019 

______________ 

 
 Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21/6/2019. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy – UBND thành phố (Số 30, đường Lê 
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 
 

Thời gian Nội dung chương trình Người thực hiện 
Từ 07 giờ 45 phút Các đại biểu nhận tài liệu CV phòng LĐ-

TB&XH thành phố 
Từ 08 giờ 00 phút Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 
Lãnh đạo Văn phòng 
HĐND – UBND thành 
phố  

 Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND 
thành phố 

 Triển khai một số văn bản liên quan 
đến công tác thu thập, lưu trữ, tổng 
hợp thông tin thị trường lao động: 
- Thông tư số 27/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội 
về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, thổng 
hợp thông tin thị trường lao động; 
- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 
27/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp 
thông tin thị trường lao động trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-
2020; 
- Hướng dẫn nghiệp vụ thu thập 
thông tin thị trường lao động trên địa 
bàn thành phố; 
- Thảo luận, giải đáp các ý kiến thảo 
luận; 

- Đ/c Trần Văn Quý - 
Trưởng phòng Lao động 
việc làm - Bảo hiểm xã 
hội - Sở LĐ-TB&XH 

tỉnh Lạng Sơn 

 Kết thúc chương trình Hội nghị tập 
huấn 

Lãnh đạo phòng LĐ-
TB&XH thành phố 

_________________________ 
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Ma két 
 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 
 
 
 

HỘI NGHỊ 
TẬP HUẤN THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN  

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 
 
 
 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng 6 năm 2019 
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