
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:       /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm hoãn thực hiện việc thăm hỏi thân nhân người lao động bị tai 

nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ 

 

 

Kính gửi: Thành viên Đoàn thăm hỏi thân nhân người lao động theo Kế 

hoạch số 50/KH-SLĐTBXH. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1800/QĐ-SLĐTBXH ngày 

12/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thăm và tặng quà 

thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch số 50/KH-

SLĐTBXH ngày 15/4/2021 về việc thăm và tặng quà cho thân nhân người lao 

động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021. Theo 

đó thời gian thăm hỏi được tổ chức từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 đối 

với 08 gia đình người lao động tại Quyết định số 1800/QĐ-SLĐTBXH.  

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm 

bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức đoàn thăm hỏi 

theo Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm 

soát. Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh xã hội - Dân tộc các huyện: Chi 

Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia phối hợp thông tin cho 

UBND các xã có liên quan và gia đình người lao động được biết. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  xin thông báo tới các cơ quan 

trong thành phần Đoàn thăm hỏi./. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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