
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1418 /UBND-LĐTBXH TP. Laṇg Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

V/v đề nghị phối hợp cung cấp danh 

sách người lao động ngoại tỉnh 

 

 

Kính gửi: 

 

- UBND các phường, xã 

- Các Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất KD 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 831/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 01/6/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp 

cung cấp danh sách người lao động ngoại tỉnh. 

Đề kịp thời theo dõi, ứng  phó  với  dịch  bệnh  Covid-19 trên địa  bàn thành 

phố, UBND thành phố đề nghị UBND các phường, xã; các Công ty doanh nghiệp, 

cơ sở SXKD trên địa bàn thành phố phối hợp rà soát cung cấp danh sách lao động 

ngoài tỉnh (có hộ khẩu ngoài tỉnh) đang làm việc tại đơn vị theo mẫu gửi kèm công 

văn này. 

Báo cáo và mẫu biểu tổng hợp gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao 

động - TBXH; Email: laodongthuongbinhxahoils@gmail.com) trong ngày 

08/6/2021 để tổng hợp báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định. 

 UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện, mọi vướng mắc thông tin về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố qua ĐT: 02053 873489 hoặc DĐ: 0913278585 

để kịp thời giải quyết./.    

 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các phó CTUBND thành phố; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- UBND các phường, xã; 

- Phòng LĐTBXH; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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