
cONc Ho.q, xA ngl csu xcnia vrET NAM
oOc Hp - fE do - H?nh pfu

Khdnh Hda, ngay fG thdng 0?._ndm 2021s5: ,/4fl.l't ruBND-KGVx
V/v thyc hiQn Th6ng tu s5

13 I 2020 ITT-BLDTBXH cta B6
Lao ilQng - Thucrng binh vi Xa hQi

Kinh grii:
Sd Lao ctQng - Thuong binh vd X6 hQi;
UBND c6c huyQn, th! xd, thanh ph5.

Tri6n khai thyc hiQn Th6ng tu s6 :3l2ozonT-BLETBXH ngdy z7/tt/2020
cta BQ Lao dQng - Thuong binh vd Xe hQi hu6ng ddn viQc thu thflp, luu trfr, t6ng
hgp, cung c6p, c6ng b6, danh gi6 vA tinh hinh tai n4n lao ilQng vi sg c6 ky tfruat
g6,y mdt an toan, vQ sinh lao tlQng nghiCm trQng; uy ban nhan den tinh c6 f ki6n
nhu sau:

Giao s& Lao ctOng - Thuong binh vi xa hOi, UBND c6c huyQn, thi x6,
thenh phi5 chi dpo c6c co quan, <lcrn vi c6 liOn quan chri clQng tri6n khai Th6ng tu
n6u tr6n tr6n clla ban tinh Kh6nh Hda theo trdchnhiQm dugc giao tpi Di6u 6 cria
Th6ng tu; cl6ng thoi giao So Lao dQng - Thucrng binh vd Xe h6i nghi6n criu, tham
muu c6c n6i dung thuQc thAm quyen cria UBND tinh quy dlnh tai khoan 4, DiAu 6
cria Th6ng tu ndy theo quy dinh./.

Q{ei dung Th6ng tu s6 t 3/2020/TT-BLDTBil-I ngdy 27/11/2020 cua B0
Lao dpng - Thuong binh vd xd h\i duqc ddng tdi tqi mltc ,,vBeppL Trung ttong,,
trAn Ciing thilng tin diQn th tinh Khdnh Hda)
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riNH xnAxn nda

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu VT, TmN, HN, NN.
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