
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc 1p —  Ttr do —  Hinh phtic 

S: /UBND - LDLD Ct'ra Lô, ngày tháng 12 näm 2021 

V/v t chirc Hi nghj can b Cong chrc, viên chrc 
Hi nghj ngiRii lao dng närn 2022 

Kinh gu'i: 
- Thu truâng các Co quan; 
- Chü tjch IJBND các PhuYng; 
- Chü tjch Cong doàn các co sâ; 
- Giárn dc các doanh nghip; 
- Chü sir dicing lao dng các to chirc, HTX, h gia dInh; 
cá nhân có thuê muon lao dng theo hçp dông lao dng. 

Thirc hin quy ch dan chü tti cci quan, don vj, doanh nghip, Lien doàn 
Lao dng tinh Ngh An huàng dn ni dung t chüc hi nghj can b Cong chi'c, 
viên chirc, hi nghj ngui lao dng näm 2022 nhu' sau: 

1. Dôi tu'çrng và hInh thu'c to chu'c 
- Các co quan hành chInh, sir nghip, các co quan xâ, phithng, thj trn to 

chüc hi nghj can b Cong chirc, viên chirc. 
- Các Cong ty, Doanh nghip, Hcip tác xâ có si.r ditng lao dng to ch'ic hi 

nghj ngthi lao dng và t chirc dM thoi theo djnh k. 
2. Van ban áp diing 
- Di vol c.r quan han/i ci, In Ii sy' nghp, các do'n vj cong Ilp, các Co.  

quan p/i u'ông: To chi.rc hi nghj can b, cong chirc, viên chirc theo quy djnh ti 
Nghj dlnh  04/2015/ND - CP ngày 9/1/20 15 ban hành quy ché thrc hin dan chü 
trong hot dng cüa co quan; thông tu s 01/2016/TT - BNV ngày 13/01/20 16 
cña Bô Nôi vu. 

- Các Cong ty, doanh ng/iip, H9p tdc xã cO thuê mithn, sü' dyng 1(10 

d3ng theo /irp ding lao ct3ng: TO chirc hi nghj ngui lao dng theo hithng dn 
cüa Nghj djnh 145/2020/ND - CP ngày 14 tháng 12 närn 2020 cüa ChInh phCi 
quy djnh chi tit khoãn 3 diu 63 cUa B lut lao dng v thirc hin dan chu 0' co 
sO tai noi lam vic, Hu0'ng dn s 41/HD-TLD ngày 11/11/202 1 cüa Doàn Chü 
tch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam hu0'ng dn cong doân tharn gia dOi 
thoii và thirc hin quy ch dan chO Co s& ti noi lam vic. 

3. Thoi gian to cht?c và gui báo cáo 
- Các co quan, don vj tO chüc Hi nghj can b cOng chirc näm 2022 hoán 

thânh tru0'c ngày 31/12/2021. Kt qua t ch0'c Hi nghj gir1 báo cáo v van 
phOng Lien doàn Lao dng thj xã tru'cc ngày 15/01/2022. 



- Khôi trithng hc to chirc Hi nghj viên chrc vâ Ngu'i lao dng tr 
10/9/2022 dn 15/10/2022 và báo cáo kt qua v Lien doân Lao dng thj xã Ciira 
Là truôc 20/10/2022. 

- Các dan vj, doanh nghiêp th chirc Hi nghj ngu'i lao dng nãrn 2022 
trong qu 1 näm 2022. Giri báo cáo ye Lien doàn Lao dng thj xã truôc ngày 
05/04/2022. 

4. Thu trithng, Giám dôc các Co quan doanh nghip, chü si.r diing lao dçng 
và Cong doân pMi hgp Ban chi dao  quy ch dan chü, BCH cong doàn cüa doTi 
vj tin hânh trin khai Hi nghj dung k ho?ch d ra, darn báo dan chü, thiêt 
thu'c vâ ti& kiêrn. 

5. Lien doàn lao dng thj xâ Cira Lô hung dn, chi do các Co quan, dan 
vj, doanh nghip t chirc Hi nghj dt kt qua tot. 

Kinh phi t chüc Hi nghj du?c  trIch tir ngun ngân sách hott dng 
thu'ing xuyên cüa don vj. 

(Lu'u .j các don vj thy'c hin thng quy trinh, to chi'c Hç5i nghi và tIio 
lun các n(51 dung a các tá, bó phn dy thi) 

Trong qua trInh thrc hin, Co gI vuó'ng rnc các don vl phán ánh kjp thi 
v Thuing trirc Ban chi do quy ch dan chü Ca sâ (Ban dan vn Thj üy) ho.c 
Lien doàn Lao dng thj xA Cira Là có hung giái quyêt ./. 

No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu kInh gtri; CHU TCH 
- TlirOng tri'c Th üy, TT HDND thj xä; (b/c); 
- TiurOng trirc Ban clii dao  thirc hin QCDCCS; 
- ChU tjch; các phó chü tjch UBND tlij xâ; 
- Triiông các doàn chi dao  co so thj uS'; 
- Lien doàn lao dng thj xã: 
- Các Co.  quan, dan vloanIi nghip; 
- Luu VT-UB. 

Doãn Tiên Dung 
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