
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v cập nhật thông tin tình hình 

biến động lao động trước và sau 

Tết Nguyên đán 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  
 

          Mỹ Lộc, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

             Kính gửi: 

         - Phòng Lao động-TB&XH; 

      - Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

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 đề nghị phòng Lao động -TB&XH; các Doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện (không thuộc Khu công nghiệp) triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

Đối với các doanh nghiệp hàng năm có sử dụng từ 50 lao động trở lên: Thực hiện 

báo cáo tình hình biến động lao động trước và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, báo 

cáo gửi về UBND huyện Mỹ Lộc (qua phòng Lao động -TB&XH) chậm nhất trước 

ngày 30/01/2023 (tức trước ngày mùng 09 Tết), gồm 04 thông tin sau:  

- Ngày, tháng, năm doanh nghiệp hoạt động trở lại sau nghỉ Tết:…………. 

- Số lao động làm việc tại doanh nghiệp trước ngày nghỉ Tết:…………….. 

- Số lao động sau nghỉ Tết đã trở lại làm việc (tính đến thời điểm 27/01/2023, tức 

ngày mùng 6 Tết):………………  

- Tình hình biến động lao động, nguyên nhân biến động:………………. 

2. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội. 

Tổng hợp báo cáo tình hình biến động lao động trước và sau Tết Nguyên đán Qúy 

Mão năm 2023 của các Doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo về Sở Lao động -TB&XH 

tỉnh Nam Định kịp thời theo quy định. 

Để chủ động nắm bắt tình hình biến động lao động tại các Doanh nghiệp trước và 

sau Tết Nguyên Đán 2023, UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị phòng Lao động -TB&XH; 

các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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