
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v thông tin, tuyên truyền việc tuyển chọn 

hòa giải viên lao động trên địa bàn 

 tỉnh Trà Vinh năm 2022 

 

Trà Vinh, ngày 27  tháng 7 năm 2022 

   

Kính gửi:  

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 
thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 26/7/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 

số 1631/KH-SLĐTBXH về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Phòng Văn hóa và 

Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông 
tin, tuyên truyền rộng rãi việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để mọi người hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức nắm được 
đầy đủ thông tin để chủ động đăng ký hoặc giới thiệu người tham gia dự tuyển. 

Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 

 


		2022-07-27T19:05:58+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-07-28T08:12:14+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-07-28T08:18:22+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




