
ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ SA PA

  Số:       /UBND - LĐTBXH

V/v thông tin về Bộ quy chuẩn
hướng dẫn về công tác truyền
thông nâng cao nhận thức cho

người lao động di cư

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

                    Sa Pa, ngày      tháng 9 năm 2022

 Kính gửi:
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã;

- Các cơ quan chuyên môn;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã;

- Các cơ quan đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn;

- UBND các xã, phường;

  UBND thị xã Sa Pa nhận được Văn bản số 1892/SLĐTBXH-LĐTL ngày

12/9/2022 của Sở Lao động -TB&XH về việc thông tin về Bộ quy chuẩn hướng
dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư. Chủ

tịch UBND thị xã Sa Pa đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện
một số nội dung như sau:

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác

truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư theo bộ quy chuẩn
hướng dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di
cư do Văn phòng Tổ chức Di cư quốc tế - IOM tại Việt Nam đã  phối hợp với
Cục quản lý Lao động ngoài nước xây dựng.

(Có bộ quy chuẩn về công tác truyền thông đính kèm)

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nghiên cứu tổ
chức triển khai truyền thông hiệu quả bộ quy chuẩn đến người lao động trên địa
bàn thị xã Sa Pa.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị như (kính gửi) nghiên cứu, triển khai phối
hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT UBND thị xã;

- LĐVP, CV Bình;
- Cổng thông tin điện tử Sa Pa;
- Lưu: VT,LĐTBXH, Duyệt (3 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                       Đỗ Văn Tân
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