
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG              

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:         /SLĐTBXH-VLATLĐ 

V/v tiếp tục tiếp nhận thông tin và  

hỗ trợ người dân có nhu cầu từ  

thành phố Đà Nẵng đi đến  

các tỉnh/thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố. 

  

Để nắm thông tin về lao động, học sinh - sinh viên đang cư trú tại thành 

phố Đà Nẵng có nhu cầu về lại địa phương, thời gian qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp 

nhận thông tin từ người lao động, học sinh - sinh viên đang cư trú tại thành phố 

Đà Nẵng có nhu cầu về lại địa phương thông qua các kênh như: tổng đài 1022, 

các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp…  

 Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho người dân ngoại tỉnh về lại nơi cư trú cũng như 

học sinh sinh viên là người của Đà Nẵng đến các tỉnh/thành phố khác để nhập 

học, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, 

phường, xã thông báo rộng rãi đến nhân dân biết các nội dung như sau: 

 1. Đối với những người đã đăng ký thông tin rời khỏi Đà Nẵng thông 

qua một trong các kênh sau: 

- Tổng đài 1022; 

- Tại các địa phương (UBND xã, phường); 

- Tại các doanh nghiệp 

- Tại các trường. 

Thì không phải đăng ký lại. 

 2. Những người chưa đăng ký thông tin thì thực hiện đăng ký thông qua 

một trong các kênh sau: 

- Tổng đài 1022; 

- Tại đường link: https://forms.gle/k3Kwd5HndTUjzXxu5; 

- Tại website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa chỉ: 

https://ldtbxh.danang.gov.vn mục “Đăng ký hỗ trợ công dân đang ở thành phố 

Đà Nẵng về các tỉnh, thành phố”. 

Lưu ý: Mỗi người chỉ thực hiện đăng ký 01 lần tại một trong các kênh 

nêu trên. 

https://forms.gle/k3Kwd5HndTUjzXxu5
https://ldtbxh.danang.gov.vn/
https://ldtbxh.danang.gov.vn/chi-tiet?articleId=2531292
https://ldtbxh.danang.gov.vn/chi-tiet?articleId=2531292


 Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 

0236.3822022. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Phòng LĐTBXH quận, huyện; 

- Giám đốc Sở (bc); 

- Lưu: VT, VLATLĐ.Phong 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Công Nguyên 
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