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UBND TiNU gÀ NAV
sÔ lao D9NG - rB vÀ xH
sô: fifl] rr»rBXH-NCC
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Vê viêc dàng tâi thông tin hô so dê nghf
.

ceNG uÔa xÂ Her cHÛ NGHIA vrEr NAM
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- Dài Phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam
- Bâo Hà Nam
- Sô Thông tin và Truyèn thông tînh Hà Nam

Sô Lao dqng - Thucmg binh và Xâ h9i tïnh Hà Nam tiép nhan 02 hà so
tàn dgng dè nghi công nhân liêt sÿ do Ban chi d4o xâc nh$n nguùi cô công cüa
UBND huyÇn Thanh Liêm chuyén dén. Ngày 04thâng8 nàm 2O2O Ban chi d4o
xâc nhân nguùi cô công tinh dâ hop và cho ÿ kién dôi v6i 02 hà scv dè nghf công
nhân liÇt sÿ.

Thsc hiÇn Quyét dinh rO +OSZqD-LDTBXH ngày

201312017 cüa BQ
truông BQ Lao dçng - Thuong binh và Xâ hgi ban hành quy trinh giâi quyét hà
so tôn dqng dê nghi xâc nh4n nguùi cô công, Sô Lao ctông - Thuong binh và Xâ
hôi dè nghi Dài Phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam, Bâo Hà Nam và Sô
Thông tin và Truyèn thông tinh Hà Nam ( Công thông tin diÇn tü tinh Hà Nam)
dàng tâi thông tin vè 02 truùng h-o. p dè nghi công nhân liêt sÿ tlé cân bQ, dâng

viên và nhân dân theo dôi, tham eia ÿ kién trong thùi gian 15 ngày vôi thùi
Iuong dàng tâi là 3 kÿ (kèm theo thông tin hà so).
. Mqi thông tin cô ljên quan dén 02 truùng hqp dè nghi xâc nhQn liÇt si diÇn
tôn dong xin duoc güi vê:
Sô Lao dông - Thuong binh và Xâ hQi tinh Hà Nam
Efa chi: sô tO: ducrng Truùng Chinh, thành pfrO fntr Lÿ, tinh Hà Nam
Sô Oiçn thopi: D/c Hàng: 0915572696;Dlc Hùng: 0978658997 .
Sô Lao dông - Thuong binh và Xâ hQi tinh Hà Nam trân trgng dè nghi./.
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- Nhu kinh gü'i;

- D/c GD, PGE Sô (dê bâo câo);
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