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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Tỷ lệ lao động có việc làm; 

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND ngày 22/5/2019 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 

29/2019/QĐ- UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019- 2020; Quyết định số 30/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí thôn đạt 

chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng 

núi, vùng bãi ngang ven biển; 

Căn cứ Văn bản số 377/HD-SLĐTBXH ngày 02/7/2019 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 

thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ kết quả rà soát, cập nhật biến động tỷ lệ lao động có việc làm và tỷ lệ 

lao động có việc làm qua đào tạo của các xã, thị trấn năm 2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn 

bản số 201/LĐ-TBXH ngày 17/9/2020 về việc đề nghị phê duyệt tỷ lệ lao động có 

việc làm và tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt tỷ lệ lao động có việc làm và tỷ lệ lao động có việc làm 

qua đào tạo năm 2020 (có biểu kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:  

1. UBND các xã hàng năm mở sổ theo dõi, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông 

tin về biến động của lao động có việc làm và lao động có việc làm qua đào tạo, báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.  



 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ nêu trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Lao động -

TB&XH; Trưởng các phòng, nghành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;    

- Sở LĐTBXH;                                        

- Thường trực Huyện ủy;                 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, phó VP HĐND và UBND huyện; 

- VP Điều phối NTM huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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