
        UBND TỈNH HÀ TĨNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 VÀ XÃ HỘI 
 

      Số: 67/GM-SLĐTBXH                       Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2019 
 

 

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

bảo hiểm xã hội và bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên lao động 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về 

việc tiếp tục triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động 

và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2021 

của tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn hướng 

dẫn thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên lao động cấp huyện. 

Thành phần tham gia, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Cục Quan hệ Lao động Tiền lương, Bộ Lao động – TBXH; 

- Đại diện lãnh đạo và các phòng liên quan: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng 

Lao động Việc làm, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra sở. 

- Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và cán bộ, chuyên viên phụ trách 

lĩnh vực lao động, việc làm thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội 13 huyện, thành phố, thị xã. 

- Hòa giải viên Lao động được UBND tỉnh bổ nhiệm. 

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

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 17/9/2019 

Địa điểm: Khách sạn Sailinh Tower – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Thành 

phố 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; 

- Lưu VT, LĐVL. 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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