
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-LĐTBXH 
V/v tình hình biến động lao động 

trước và sau Tết Nguyên đán 2023 

Xuân Trường, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

    Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 122/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 13/01/2023 của Sở 

Lao động-TB&XH tỉnh Nam Định về việc tình hình biến động lao động trước và 

sau Tết Nguyên đán 2023, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã thị trấn chỉ đạo thu thập, cập 

nhật thông tin tình hình biến động lao động trước và sau Tết nguyên đán của tất cả 

các doanh nghiệp hàng năm có từ 50 lao động trở lên trên địa bàn quản lý theo nội 

dung sau:  

+ Số DN đã hoạt động trở lại, sau Tết Nguyên đán (tính đến 27/01/2023); 

+ Số lao động làm việc tại các DN, trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán; 

+ Số lao động sau khi nghỉ Tết đã trở lại DN làm việc (tính đến 27/01/2023); 

+ Tình hình biến động lao động và nguyên nhân. 

(Danh sách các doanh nghiệp gửi kèm theo) 

Báo cáo của đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện tổng hợp) trước 09h00’ ngày 28/01/2023, bản file mềm gửi 

qua địa chỉ Email: phongldtbxhxt@gmail.com.  

2. Giao phòng LĐ - TB&XH huyện đốn đốc, hướng dẫn các địa phương triển 

khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Lao động-TB&XH theo quy định../. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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