
UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
S CONG THU ONG Dc 1p - Ti1 do - Hnh phüc 

S9- /SCT-QLCN Ha Nç5i, ngày O tháng 02 näm 2020 

V/v rà soát lao dng, chuyên gia ti các 
ccr si cong ngbip trên dja bàn Thành phO 

KInh gi:ri: - Các Ban Quàn l dir an Ciim cong nghip; 
- Các có s hot dng cong nghip. 

Thirc hin van bàn s 635/BCT-KH ngày 02/02/2020 cüa B Cong thuang 
ye rà soát lao dng, chuyên gia ti các cc sä cong nghip - näng luçmg — thuang 
mai trên dja bàn, Si Cong Thucmg Ha NOi  dê nghj các dan vi thirc hin nghiêm tue 
mt so ni dung chü yêu sau: 

1. Rà soát lao dng, chuyên gia tai  các co sâ cOng nghip trén dja bàn Thành 
phô dâ ye các vüng có djch i Trung Quôc nghi têt chua tth li Vit Nam; Dê nghj 
các dan vj lam vic, thông nhât vói các dôi tác dê các lao dng, chuyên gia nay 
ttm thii chua quay li Vit Nam cho den khi tlnh hInh djch bnh dã duc kiêm 
soát tot. 

2. Các dan vi có phucing an b trI lijc luçmg thay th các lao dng, chuyên 
gia t?m  th?yi chua quay li Vit Nam và có phuang an san xuat kinh doanh phü 
hqp, không dê ành hithng lón den các dir an và hot dng san xuât, kinh doanh cüa 
don vj. Tmmg hcip có vuóng mac, dê nghj các dan vj báo cáo ngay vi S Cong 
Thuang và các co quan chüc näng dê có bin pháp hi.thng dan, tháo go' kjp thyi. 

Van bàn d nghj gui ye S Cong Thuang Ha Ni tnthc ngày 21/02/2020 
(giri qua phông Quàn l cong nghip, dja chi: So 331 duing Câu Giây, qun Câu 
Giây, Ha Ni) dê báo cáo B Cong Thuang và UBND thành phô Ha Ni và các Ca 

quan thâm quyên lien quan. 

Si Cong Thuang yêu cu các dan vi nghiêm tue trin khai thirc hin./. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

No'i nhiin: 
- Nhii trén; 
- Giám dôc Sâ (dê b/c); 
- Các d/c PGD Sâ (03); 
- Lixu VT, QLCN(02b).& 
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I Phtrrng Lan 



TEN DOVF CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — Ti, do — Hinh phüc 

Ha Nói, ngày tháng 02 nám 2020 

BAO CÁO 
Rà soát lao Ctng, chuyên gia tii các co sr cong nghip trên dja bàn Thành phô 

KInh gui: u Cong Thwng Ha Ni 

STT H9 V ten ngtrbi 
ntro'c ngoài 

Ngày, tháng, nám 
sinh Quc 

tjch 

Ngày di tir Ha 
Ni gn nht 
các vüng djch ô' 

Truing Quc 

Ngtrô'i lao dng, chuyên gia TInh trng 
sfrc khóe 
hin tui Nam N& Ba trô' v Ha Ni 

(Ngày, tháng, nãm) 
Chira trô' v 

Ha Ni 
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