
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SLĐTBXH-VLTLATLĐ 

V/v thống kê doanh nghiệp trong        

sản xuất, nhập khẩu đối với             

SPHH Nhóm 2 

Sóc Trăng, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

       - Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                           tỉnh Sóc Trăng. 

                                                                                                                                                                                                                                                

Thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2022, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công việc như 

sau: 

1. Tổng hợp, báo cáo danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 

nhập khẩu, sản xuất đối với sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 thuộc địa bàn quản lý (theo 

biểu mẫu đính kèm). 

2. Danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Việc 

làm - Tiền lương - An toàn lao động) trước ngày 20/5/2022, đồng thời gửi kèm tập 

tin qua hộp thư điện tử (Email): phongvlatld.soldtbxh@soctrang.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC                                                                             

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, VLTLATLĐ. 

 

 

 

 

 

 

               Mã Chí Thanh 
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