UBND THÀNH PHỐ KON TUM
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08 /TB-PLĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Kon Tum, ngày 08 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển chọn Hòa giải viên lao động thuộc thành phố Kon Tum năm 2021
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện
lao động và quan hệ lao động.
Thực hiện Phiếu chuyển số 109/PC-VP, ngày 03/3/2021 của Văn phòng
HĐND-UBND thành phố tham mưu nội dung Văn bản số 280/SLĐTBXH-TTr,
ngày 01/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kiện toàn đội ngũ
Hòa giải viên lao động; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển
chọn Hòa giải viên lao động thuộc thành phố Kon Tum năm 2021 với nội dung
như sau:
1. Số lượng và hình thức tuyển chọn:
- Số lượng chỉ tiêu tuyển chọn: 02
- Hình thức tuyển chọn: Xét tuyển.
2. Tiêu chuẩn điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hòa
giải viên lao động:
2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện:
a. 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.
b. 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.
c. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp
hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.
2.2. Hồ sơ cá nhân:
- 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 bản
chính để đối chiếu các văn bằng chứng chỉ có liên quan;
- Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ
chức liên quan (nếu có).
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển:
- Thời hạn tiếp nhận đăng ký dự tuyển: 10 ngày (từ ngày 08/3/2021 đến hết
ngày 17/03/2021).
- Địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển: Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thành phố Kon Tum, số 475 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 02603.912920).
Thông báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, quan tâm, phối hợp
đăng ký tham gia tuyển chọn Hòa giải viên lao động thuộc thành phố Kon Tum
năm 2021./.
Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND-UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP;
- Trung tâm VHTTDL&TT thành phố (Đăng lên trang
thông tin điện tử của UBND thành phố);
- UBND 21 xã, phường (niêm yết công khai);
- Lưu VT,(LĐVL).
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