
UBND THANH PHO HA NJ CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO LAO BONG - THUNG BINH Bc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

VA XA 119! 

Se,: /SLDTBXH-TTr 
Vv trin khai thrc hin Thông tu 
so 08/2020/TT-BLDTBXH ngày 
15/10/2020 cüa Bô LDTB&XH 

Ha N5i, ngày tQ- tháng//2-nam 2020 

KInh gi1i: Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Thông tu s 08/2020/TT-BLDTBXH ngày 15/10/2020 cüa B 

Lao dng - Thuong binh và Xà hi huàng dn v& bào v vic lam cüa ngui t 
cáo là ngithi lam vic theo hp dông lao dng (Thông tu có hiu hrc thi hành ké 

tiir ngày 01/12/2020) và chi do cüa UBND Thành ph nêu ti van bàn s 

9310/VP-KGVX ngày 27/10/2020 v vic triên khai thông tu so 08/2020/TT-

BLDTBXH. 

S& Lao dng - Thuong binh và XA hi d nghj UBND các qun, huyn, 

th xã trin khai tuyên truyn, ph bin toàn b ni dung Thông tu s 

08/2020/TT-BLDTBXH ngày 15/10/2020 cüa B Lao dng - Thuo'ng binh Va 

Xã hi dn các Co quan, don vj, doanh nghip, cong dan trên dja bàn. 

(Ni dung Thong tu' 08/2020/TT-BLDTBXH du'çrc dàng tái trén trang 

thông tin din tt'c So' Lao dç5ng - Thzrn'ng binh và Xä hç5i, thu' muc THJ4NH TRA 

SO/TIN TONG HçJP,) 

HInh thirc tuyên truyn, ph bin: UBND các qun, huyn, thj chü dng 

lira ch9n hInh thi1rc phü hçp nhu: h thng phát thanh, trang thông tin din tCr, t 

chiirc hi nghj tp hun, to roi, khu hiu...; Kt qua tuyên truyn d nghj báo 

cáo ye SO Lao dng - Thuong binh và Xã hi truOc ngày 31/12/2020 d thng 

hc'p báo cáo B Lao ding - Thuong birth và Xä hi, UBND Thành ph. 

SO Lao dng - Thuong binh và Xã hi d nghj (Jy ban nhân dan các quân, 

huyn, thj xA trin khai thirc hin./. 

Nd  nhân:/j4 
- Nhu tren; 
- UBND TP; (de bc) 
- Ban Giám dôc SO; 
- Trang thông tin din t1r SO; 
- Luu: VT, Ttra. 
Phông- 
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