
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /UBND-LĐTB&XH 
V/v triển khai thực hiện 23/2021/NĐ-

CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ. 

Mường Ảng, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:   

 - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;    

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.             
 

 Căn cứ Công văn số 663/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 13/4/2021 của Sở 

Lao động TB&XH tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị định 

23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ; 

Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, 

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm 

dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/6/2021 (Nội dung Nghị định số 23/2021/NĐ-CP được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://muongang.dienbien.gov.vn - 

mục Thông báo). 

Để Nghị định số 23/2021/NĐ-CP được triển khai thực hiện đúng quy 

định, UBND huyện Mường Ảng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý 

của đơn vị mình chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng 

quy định. 

 Nhận được công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó 

khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động TB&XH 

huyện, ĐT: 02153.865.912) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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