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GIẤY MỜI 
Tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện các chính sách lao động, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, công đoàn và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 04/9/2019 về triển khai các 

hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2019), Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, công đoàn và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà liên quan 

đến các lĩnh vực chuyên môn của 3 ngành. 

Thành phần tham gia, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Đoàn đại biểu QH-HĐND-

UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, 

Thạch Hà, Lộc Hà. 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Liên đoàn lao động, Trưởng phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, 

Thạch Hà, Lộc Hà. 

- Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ làm công tác nhân sự thuộc các 

doanh nghiệp/hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm 

Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà. (Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã 
hội, công đoàn để trao đổi tại Hội nghị đối thoại) . 

- Mời Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh đến dự và đưa tin.  

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 26/9/2019 (Thứ năm) 

Địa điểm: Khách sạn Sailing Tower, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- TP Hà Tĩnh 

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian trên./.   

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như thành phần mời;   

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                     
- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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