
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động 

 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ- UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động cấp huyện, thành phố thuộc 

tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2025; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

3424/TTr-SLĐTBXH ngày 16/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hòa giải viên lao 

động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 06 Chương, 15 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, 

cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các hòa giải viên lao động tỉnh 

Ninh Thuận, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu VT, VXNV. NVT. 

 

                  KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Nguyễn Long Biên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
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