
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   625 /SGDĐT-TCCB 

V/v báo cáo danh sách người lao động 

các cơ sở giáo dục tư thục về 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Thừa Thiên Huế,  ngày   9 tháng 4 năm 2020 

 

              Kính gửi:  

                    - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

                   - Các trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục trên địa bàn tỉnh; 

                  - Trường Trung học phổ thông Chi Lăng. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 825/SLĐTBXH-DN 

ngày 03/4/2020 về việc đề nghị báo cáo nhanh danh sách các cơ sở giáo dục 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, trong đó yêu cầu báo cáo danh sách 

người lao động đang làm việc tại đơn vị (kèm theo Công văn);  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn quản 

lý; các trung tâm ngoại ngữ, tin học và Trường Trung học phổ thông Chi 

Lăng (có tên trong danh sách kèm theo) báo cáo danh sách người lao động 

đang làm việc tại đơn vị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

12/4/2020, theo địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 18 Nguyễn Sinh 

Sắc, thành phố Huế và emai: ntkhiem.sldtbxh@thuathienhue.gov.com. 

2. Báo cáo theo mẫu sau 
Đơn vị:............................................................. 

Loại hình hoạt động:......................................... 

Năm thành lập:.................................................. 

Địa chỉ:.............................................................. 

 

THÔNG TIN  NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ 

STT Họ và tên  Chức vụ 
Vị trí làm 

việc 

Loại hình 

hợp đồng 

Nơi ở hiện 

nay  

Ghi 

chú 

1       

2       

...       

 

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu VT, TCCB.        
  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phƣớc Mỹ 
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