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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Kế hoạch số 836/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN 

Tổng số Hòa giải viên lao động: 20 người, cụ thể như sau: 

- Hòa giải viên lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản 

lý: 03 người. 

- Hòa giải viên lao động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 

huyện, thành phố quản lý: 17 người (trong đó, thành phố Lai Châu quản lý: 03 

người; các huyện còn lại mỗi huyện quản lý 02 người). 

II. TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. 

- Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực 

có liên quan đến quan hệ lao động. 

- Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp 

hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển 

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy 

định của Bộ Y tế; 

- Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm 

theo bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; 

- Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, 

tổ chức liên quan (nếu có). 



b) Lệ phí dự tuyển: Không. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 28/4/2022. 

2. Địa điểm, phương thức nhận hồ sơ 

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị giới thiệu nộp hồ 

sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hoặc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thẩm định hồ sơ dự tuyển của cá nhân, tổ chức và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (kể cả các hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ 

nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố 

- Triển khai rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn biết, đăng ký 

tham gia tuyển chọn Hòa giải viên lao động. 

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được 

các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và 

các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động. 

- Tổng hợp số người đủ tiêu chuẩn đăng ký tuyển chọn hòa giải viên lao 

động, tối thiểu phải đảm bảo số lượng theo Mục I văn bản này và báo cáo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trước ngày 06/5/2022. 

Trên đây là Thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại: 

02133.877.002 để nghiên cứu, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;      (Báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Lao động-TBXH các huyện, thành phố; 

- Các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở Lao động-TBXH; 

- Lưu: VT, QLLĐ-GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nùng Văn Nim 
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