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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số:    /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày  tháng 8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022  

 
 

Căn cứ công văn số 3389/UBND-KGVX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 1730/KH-SLĐTBXH ngày 04/8/2022 của Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo điều kiện, số lượng hòa 

giải viên lao động năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Về số lượng, đơn vị tuyển chọn: 50 người, chi tiết từng huyện, thị xã, 
thành phố như sau: 

TT Đơn vị tuyển chọn Số lượng Ghi chú 

1 Thành phố Trà Vinh 05  

2 Huyện Châu Thành 05  

3 Huyện Cầu Kè 07  

4 Huyện Càng Long 07  

5 Huyện Tiểu Cần 05  

6 Huyện Cầu Ngang 07  

7 Huyện Duyên Hải 07  

8 Huyện Trà Cú 07  

 TỔNG CỘNG 50  

* Không giới hạn số lượng nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển. 

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây (không phân biệt 

dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo): 

- 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. 
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- 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. 

3. Hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển. 

a. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động (theo mẫu đính kèm). 

- 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 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. 

4. Phương thức tuyển chọn: xét tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2022 
(trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị 
xã, thành phố. 

Thời gian xét tuyển: Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ. 

6. Chế độ của Hòa giải viên lao động. 

Thực hiện theo điều 12, Quy chế quản lý Hòa giải viên lao động trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh (đính kèm). 

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 
năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị, cá nhân 

có nhu cầu đăng ký dự tuyển./. 

 

   Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h); 
- Sở Tài chính (p/h); 
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để biết); 
- Phòng LĐTBXH huyện, TX, TP (t/h). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Dương Quang Ngọc 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

 

Kính gửi: …………………………………………….. 

  

Tên tôi là (viết chữ in hoa):.....................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………. Nam, Nữ: .........................  

Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:......................................................  

Chuyên ngành đào tạo :............................................................ ..............................  

Thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động:  ………….. 

Nơi công tác............................................................................................................  

Địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.......................................................................... ..  

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, tôi làm đơn đăng ký dự 

tuyển hòa giải viên lao động huyện, thị xã, thành phố……………. 

Nếu được bổ nhiệm làm hòa giải viên lao động, tôi xin cam đoan thực hiện đúng 
các quy định của pháp luật lao động./. 

……….., ngày       tháng     năm 2022 

 Xác nhận  

của cơ quan đang công tác 
(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu) 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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