
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CUA LO Dc 1p — Tir do —  Hnh phüc 

So: /UBND - LDLD Ci'a Lô, ngày tháng 11 nàm 2020 

V/v t chi'rc Hi nghj can b cong chirc, 
Hi nghj ngui lao dng nàm 2021 

KInh giri: 
Thu truàng các Co quan; 

- Chñ tjch UBND các Phurng; 
- Chü tjch Cong doàn các co sâ; 
- Giám dôc các doanh nghip; 
- Chü sir diing lao dng các to chüc, hçip tácxà, h gia dInh, 

Ca nhân có thuê muOn lao dng theo hçip dOng lao dng. 

Trong nhmg näm qua các co quan don vi, doanh nghip dä triên khai t 
chirc Hi nghj can b cong chüc, Hi nghj nguäi lao dng dä di vao nen np Va 
trng buOc có chat lugng; tuy nhiên mt so don vj chua thirc hin dñng quy trinh, tO 
chirc Hi nghj can b cong chOc và H5i nghj ngu'Oi lao dng gän vó'i Hi nghj tng 
kêt näm nên nôi dung chua dam bão. 

Dê thirc hin tOt Nghj djnh so 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 ye vic thirc 
hin quy chê dan chü trong ho?t dng co quan hành chInh Nhà nu'Oc, don vi sir 
nghip cong lap; Thông tu sO 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/20 16 cüa B Ni v.i 
hithng dn mt sO ni dung th?c hin Nghj djnh 04/2015/ND - CP ngày 09/01/2015 
cüa ChInh phü; Nghj djnh sO 149/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt khoãn 3 Diêu 63 cüa B lut lao dng ye thuc hin dan chü 0 co 
sO tai fbi lam viêc. 

UBND thj xà yêu câu Thu truOng, Giárn dôc, nguà'i sO dung lao dng, Chü 
tjch Cong doàn CãC co quan, don vi, doanh nghip, các to chOc, hap tác xä, ho gia 
dInh, cá nhân cO thuê muOn lao dông theo h?'p  dông lao dng, thrc hin tOt các ni 
dung sau: 

1. Phôi hçip Ban chap hành Cong doàn tO chOc Hi nghj CBCC-LD, Hi nghj 
nguOi lao dng nãm 2021 vOi hInh thirc sau: 

a. Dôi vol Gong ty, doanh nghip: To chOc Hi nghj ngu'Oi lao dng, tO 
chOc di thoui theo huOng dn cüa Nghi, djnh 149/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 
cña Chinh phü quy djnh chi tiêt khoãn 3 Diêu 63 cüa Bô lut lao dng ye thirc hin 
dan chU 0 co sO tai noi lam vic và can CO huo'ng dan sO 1360/HD-TLD ngày 
28/8/20 19 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (Co nghj djnh gi'i kern,). 

b. Dôi vOl các Go' quan han/i chIn/i, sy' nghIp, doàn the: TO chOc Hi nghj 
CBCC-LD theo Nghj djnh sO 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 ye th?c hin dan 
chü trong hoat dng CO quan HCNN, don vj ski' nghip cOng lap; thuc hiên theo 
Thông tu s 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 cüa B Ni v1i huOng dan mt sO 
ni dung thirc hin Nghj djnh 04/2015/ND - CP ngày 09/01/2015 cUa ChInh phü. 



T chirc Hi nghj dUng quy trInh, ni dung và thit thirc; Hi nghj duçyc tin 
hành tr to, phông, ban, xi nghip den toàn Co quan, don vj; tto diêu kiên d 
CNVC-LD tham gia xay dmg, sfra dOi, bô sung ni quy, quy chê co quan, don vj, 
doanh nghip; thão 1un các ni dung, bin phap thirc hin chuyên mOn, dánh giá 
du'cc hott dng cOng tác Thanh tra nhân dan (dôi vi doanh nghip nhà niirc). Xây 
dirng phuong an cãi tiên tO chirc san xuât, lê lOi lam vic, CCHC, tiêt kim, chng 
lAng phi, chông tham nhüng, cãi thin diêu kin lam vic, ch d chInh sách, viêc 
lam, di sOng CNVC-LD, tO chuite các phong trào thi dua, cOng khai tài chinh (theo 
quy djnh tçzi Nghj d.inh 04). Xây drng mOi doàn kêt ni b tOt gop phân thuc hiên 
thAng lci nhim vu chinh trj cUa co quan, don vi, doanh nghip nAm 2021. 

2. Thii gian tO chuirc Hi nghj: 
- Các Co quan, don vj tO chuc Hi nghj Can b cOng chuirc nAm 2021 hoàn 

thành truitC ngày 3 1/12/2020 và gun báo CáO ye VAn phOng Lien doAn Lao dng thj 
xA trucYC ngày 15/01/2021. 

- KhOi trunng h9c to ChUC Hi nghj tun 10/9/2021 den 15/10/2021 và báo cáo 
kêt quA ye Lien doàn Lao dng thj xA Cuira Là truYc 20/10/202 1. 

- CáC doanh nghip, eac tO ChUC, hcnp tác xA, h gia dInh, Ca nhân CO thuê 
mu'ón lao dng Hi nghj ngu'O'i lao dng tO chtirC trong Qu I nArn 2021 và gun báo 
cáo ye Lien doàn Lao dng thj xA truOc ngày 05/04/2021. 

Lwu j:  CáC doanh nghip nghiên cuiru Nghj djnh 149/2018/ND-CP ngày 
07/11/2018 cUa Chinh phU ye phtm vi dieu chinh, dôi tu'çrng ap dung, nguyen tAc 
thixc hin quy chê dan chü ti fbi lam Vic, ni dung ngui suit dçtng lao dng phAi 
cOng khai (có 7 ni dung phAi COng khai), CáC ni dung ngui lao dng tham gia 
kiên, nguii lao dng quyêt dinh, ngui lao dng kiêm tra giám sat và dinh kS'  to 
chuinc dOi thoi tti doanh nghip. 

3. Lien doàn lao dng thj xA Cuira Là hmitng dAn, chi do CC CO quan, don vi, 
doanh nghip t chuc Hi nghj dt ket quA tot. 

Kinh phi t chuinc Hi nghj duc trICh tuir nguOn ngân sáCh hoit dng thunng 
xuyen cUa don vj. 

Nh.n duçc cOng vAn yeu câu ThU trurng, Giám dOe các Co quan, doanh 
nghip, chU suit dng lao dng tien hành trien khai Hi nghj dUng ke hoch d ra. 
Trong qua trInh thirc hin, có gI vung mAc các don vj phAn ánh kjp th ye Ban 
dan vn Thj Uy hoc Lien doan Lao dng thj xA Cuira Là có hung giAi quyet ./. 

No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; CHUTICH 
- Thirèng trirc Thj iy, TT HDND thj xã (b/c); 
- Thuè'ng tnrc Ban chi do thc hin QCDCCS; 

- Chü tich; các PCT UBND thi xã; 
- Truoiig các doân chi dao  co so' thi uS'; 
- LDLD thi xä: 
- Luu VT-UB. 

Doãn Tiên Dung 
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