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KẾ HOẠCH 
Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động   

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 
 

 

Căn cứ Điều 92, khoản 1 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao 

động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu 

cầu mới về giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động 
tại địa phương theo Bộ luật Lao động năm 2019.  

- Hướng tới vận hành hệ thống quan hệ lao động nói chung và công tác giải 

quyết tranh chấp lao động nói riêng phù hợp với nền kinh tế thị trường, định 
hướng xã hội chủ nghĩa; qua đó đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động. 

2. Yêu cầu 

- Việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động phải đảm bảo đúng quy 

trình, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình quan hệ lao động của địa 
phương. 

 - Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động đảm bảo về số 
lượng, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch. 

 - Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyển 

chọn, đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM HÒA 

GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG; CHẾ ĐỘ, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA HÒA 

GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  

Đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động; chế 

độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động thực hiện theo quy định tại 
Điều 92, 93, 96 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chínhphủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Bộ luật Lao động về 
điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

 



III. SỐ LƯỢNG TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  

1. Số lượng hoà giải viên: 18 người. 

Trong đó: 

- Thành phố Lào Cai: 03 người. 

- Huyện Si Ma Cai: 01 người. 

- Các huyện, thị xã: mỗi huyện 02 người. 

2. Nhiệm kỳ bổ nhiệm hòa giải viên lao động là 5 năm.  

IV. THỜI GIAN TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HOÀ GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  

1. Thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao 
động: Từ 01/5/2022 đến 15/5/2022.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, 

lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm: Từ 16/5/2022 đến 01/6/2022. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Việc chi trả các chế độ, điều kiện hoạt động quy định tại Kế hoạch này do 

ngân sách nhà nước bảo đảm; việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí 
thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 a) Xây dựng, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản 
lý hoà giải viên lao động.  

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoà giải viên 

lao động trên địa bàn theo quy định.  

c) Chủ trì thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hoà giải viên lao động 

hằng năm; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tuyển chọn, bổ 
nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định; thông báo và công khai việc tuyển 

chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động; lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động.  

d) Thẩm định hồ sơ 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 các huyện, thị xã, thành phố; 

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

e) Cử hoà giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và 

hỗ trợ phát triển quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm 
việc đối với hoà giải viên lao động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của hoà giải viên lao động; thực hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen 
thưởng đối với hoà giải viên lao động theo quy định; thực hiện quản lý hồ sơ 

hoà giải viên lao động, hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu 
liên quan khác.  



g) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hoà giải 

viên lao động trên địa bàn.  

h) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác hoà giải viên lao động 

theo quy định của pháp luật; hằng năm tổng hợp tình hình hoạt động hoà giải 
viên lao động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội theo quy định.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

a) Thực hiện quản lý hoà giải viên lao động trên địa bàn theo phân cấp. 

 b) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hoà giải viên lao động 

hằng năm theo phân cấp; Công khai kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải 
viên lao động.  

c) Cử hoà giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và 
hỗ trợ phát triển quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm 

việc đối với hoà giải viên lao động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của hoà giải viên lao động; thực hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen 

thưởng đối với hoà giải viên lao động theo quy định; thực hiện quản lý hồ sơ 
hoà giải viên lao động, hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu 

liên quan khác.  

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoà giải viên lao động và gửi hồ sơ dự 

tuyển hòa giải viên lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy 
định.  

3. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

Căn cứ nội dung Kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn người có nhu cầu ứng tuyển hòa giải viên lao động đăng ký 

hoặc giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hòa giải viên 
lao độngtheo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 
triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH; 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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