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V/v hỗ trợ báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ CĐCS   

 

 

Kính gửi:  Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 
 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác và kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ 

thị xã về bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS năm 2020 nhằm trang bị đầy 

đủ, có hệ thống các nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động năm 2019, những 

điểm mới so với Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

(Khóa XII), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, đáp ứng với tình 

hình, nhiệm vụ hiện nay. Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã tổ chức lớp tập huấn bồi 

dưỡng nghiêp vụ cho cán bộ CĐCS năm 2020. 

Để đảm bảo chất lượng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS theo 

yêu cầu chung, Ban Thường vụ  LĐLĐ thị xã kính đề nghị Thường trực LĐLĐ 

tỉnh hỗ trợ báo cáo viên với nội dung: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng 

dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). 

Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7h30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2020 

Địa điểm:  Hội  trường Trung tâm chính trị thị xã Quảng Trị 

                         (33 Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị) 

Liên đoàn Lao  động thị xã kính đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tạo điều 

kiện hỗ trợ báo cáo viên để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS đạt kết 

quả tốt ./. 
 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Hòa 
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