
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:          /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

V/v báo cáo kết quả rà soát số người 

lao động đi làm ăn xa trên địa bàn 
các xã, thị trấn 

 

 
Kính gửi: 

 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 

Ngày 06/9/2021,UBND  huyện đã ban hành Công văn 3172/UBND-VP về 

việc rà soát số người lao động đi làm ăn xa trên địa bàn các xã, thị trấn.   

Để Ban Chỉ đạo việc nắm bắt, theo dõi người lao động đi làm ăn xa ngoài 

tỉnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND 

huyện báo cáo, tổng hợp danh sách chi tiết số lao động đi làm ăn xa, số đã trở về, 

số chưa về, số dự kiến trở về trong thời gian tới (yêu cầu lập danh sách chi tiết 

gồm: Họ và tên, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ nơi đang làm việc, 

nhu cầu về (ngày, tháng dự kiến về). Báo cáo giải trình làm rõ số lao động đi làm 

ăn xa tăng, giảm so số liệu  đã thống kê từ trước đến nay; những khó, vướng mắc 

và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành 

trước 14h00’ngày 09/9/2021. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lại Như Long 

 

 

KHẨN 
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