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Qun 6, ngày 24 tháng 02 nám 2022 

KE HOACH LAO BONG NAM 2022 

Can c& Nghj djnh so' 51/2016/ND-CF ngày 13 tháng 6 nàm 2016 cia 

ChInh phü Quy djnh quán l lao dç3ng, tin lztcrng và tin thu'&ng do'i vâi ngui 

lao dç5ng lam vic trong cong Trách nhim hüu hçzn mt thành viên do Nhà 

nu&c ncm giu 100% win diêu l Thông tu' sO 26/2016/TT-BLDTBXH ngày 01 

tháng 9 nám 2016 cüa Bó Lao dç5ng - Thuv'ng binh và Xã hç51 v hu'ó'ng dái thc 

hin quán lj lao d*5ng, tin lwo'ng và tin thu'&ng dO'i vái ngu'ài lao dç5ng lam vic 

trong cOng ty Trách nhim hi?u hgn m5t thành viên do Nhà nu'c nã'm giü 100% 

vO'n diu l; 

Can cir vào nhiêm vu k hoach san xu,t, kinh doanh nãm 2022 và tInh 

hInh si.'r ding lao dng näm 2021, Cong ty TNHH mt thành viên Djch vi cong 

Ich qun 6 xây drng k hoch lao dng näm 2022 nhi,r sau: 

I. Mtic dIch và yêu cu: 

- Cüng C6, sp xp li lao dng cüa tirng b ph.n phü hqp vâi chin luqc 

san xu.t, kinh doanh nhm: 

+ Nâng cao näng hrc quân 1' cüa länh do i các phông chuyên mon 

nghip vii, dam bão phü hçip vâi nãng 1irc chuyên môn, bi& du tt.r tot cho cong 

vic, phát huy t6t vai trô tham mlxu cho Ban Giám d6c d hoàn thành nhim vii 

dirçic giao; 

+ Phát huy th mnh, näng hrc länh do, th hin tInh cOng b&ng, bInh 

d.ng trong phân cong cüa Ban Chi huy các t6 di san xu.t tr1rc tip dua hoat 

dng cüa t6 di mInh di vao n nap; 

+ Thrc hin dung qui trInh k' thut, tuân thu ni quy lao dng, nâng cao 

tInh chü dng, sang tao, tinh than, trách nhim trong cong viec  cua ngui lao 

dng a các t6 di, phân xuàng san xut, kinh doanh. 

- S.p xp lai  lao dng a các dan vj phi thuc phü hqp vài yêu cu phát 

trin thirc th cüa dan vj cung rng djch vi quét dçn, thu gom, 4n chuyn chat 
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thai rn sinh hott trên dja bàn qu.n 6 và thirc hin t& 02 gói thu Cung 1mg djch 

vi quét d9n, thu gom, 4n chuyn chat thai rn sinh hoat trên dja bàn qun 6 và 

gói thu Cung 1mg djch vi duy tu h thng thoát nixc và chãm soc hoa viên trên 

dja bàn qun 6. Do do, cn phái tuyn them lao dng cO chuyên mon nghip vii a 
các vj trI cOn khuy& nhu k5' six cânh quan và k5i thut hoa viên, k5' six cO chuyên 

mon ye cp thoát nixâc, cong trInh h tng k thut, thçi din d phO hqp vâi 

nhim vi và yêu cu san xut, kinh doanh. 

II. K hoich sfr diing lao dng: 

1. Tng s6 lao dng thirc t có mt tInh dn 31/12/2021 là 248 ngu'Oi, 

trong do: 

- Lao dng quán l: 07 

- Lao dng chuyên mon nghip vii: 19 

- Lao dng trrc tip san xut kinh doanh: 218 

- Lao dng thi'ra hành phiic vii: 04 

2. Tong s lao dng cn sfr diing trong näm 2022 là 255 ngtrOi, dirçrc 

phân bi nhtr sau: 

-Laodngquãnl: 07 

- Lao dng chuyên mOn nghip v1: 20 

- Lao dng trrc tip san xut kinh doanh: 224 

- Lao dng thra hành phiic v11: 04 

Hang näm Cong ty có to chüc hun luyn an toàn v sinh lao dng cho 

toàn th cong nhân lao dng. Di vai cOng nhân lao dng mài tuyn dung chua 

qua dào to Cong ty rà soát và cho tham dij các lap dào tao, bM dixOng va ctp 

nht chuyên môn, k5 thut phO hçip vài tüng vj trI cOng vic. Di vOi nhân viên 

cac phOng chuyên môn, nghip vii COng ty sê cho tham gia các iap tp hun cp 

nht kin thüc và nhUng quy djnh mài 

Chi tié't báo cáo tlnh hInh th dung lao a'ông nám 2021 và K hoach lao 

dt7ng nám 2022 so' lieu theo Bié'u so 1 dInh kern. 

III. To chtrc thic hiçn: 

- TO chlrc sp xp 'ai  lao dng ô các dan vj phii thuc, b trI sIr dung lao 

dng, tInh hInh lao dng hin có, s luqng và chit h.rcng lao dng dam bào cong 

khai, minh bch theo quy djnh pháp lut. 
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TM. HQI BONG THANH VIEN 
CHU T•CH 

:•  CÔNGTY 
TNHH 

MOTTHANH 
* DICH 

QUAN 6 
14, 

6' an Tieng 

- B trI, si'r diing lao dng hqp l ô các phông chuyên môn, to dci, ing 

dung khoa h9c k thut vào lao dng san xut d bão dam tit kim chi phi, tit 

kim lao dng d tang nàng sut lao dng, tang tin hxang cho ngiii lao dng. 

- T chi'rc kim tra thung xuyen tInh hInh sü dung lao dng, vic thirc 

hin cong tác san hrçing, bào h lao dng, phông chng cháy n& dam bâo an 

toàn v sinh lao dng. 

- Cüng c lai  nhân sv Ban Chi huy a các t di nh&m phát huy th manh 

chuyên môn, hçp l theo dung quy trInh, cOng vic nhm tang näng sut lao 

dng, hoàn thành t& nhim vi duçic giao. 

Trên day là k hoch lao dng näm 2022 cüa Cong ty Trách nhim hu 

hn mt thành viên Djch viii cOng Ich qun 6 báo cáo cci quan di din chü s& 

htu phé duyt./. 

Noi nhin: 
- UBNDTP (báo cáo); 
- Sâ Lao dng — Thucing binh và Xà hi; 
- Uy ban nhãn dan qun 6; 
- Hi dong thành viên; 
- Ban Giám d6c; 
- Kiêm soát viên; 
- Liru: VT, QTNS. 
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UY BAN NHAN DAN THANH P110 HO CHI MINH 

CONG TV TRACH NHIM HUU HJN 
MQT THANU VlN D!CH  Vt) CONG CH QUN 6 

h Bieu so 1-1H2021 

BAO CÁO TINH HINH SlY DkJNG  LAO BQNG NAM 2021 
VA KE HOiCH SlY DUNG  LAO BONG NAM 2022 

Don vj imnh: nguài 

TT T6ng s6 lao dông 

Tmnh hmnh str dicing Lao dng närn 2021 K hoch lao dng näm 2022 

lông s6 lao 
dngké 

ho?ch 

s6 lao dng 
thuc t tai 
th&i diem 
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Tiong do 

Tng st lao 
d9ng SII 

dung binh 
quan 

So lao dOng  
thôi vic, mAt 
vic, nghi him 

So lao 
dng k 

hoach 

Troi g do 

s6 t nAm 
tnrâc 

chuyn sang 

S phãi dao 
tao li trong 

näm 

SO tUyen 
mài trong 

nàm 

S6 lao dng 
nAm tniâc 

chuyEn sang 

sö lao dng 
tuyn dung 

mcii 

s6 lao dôn 
thôi 
mAt viêc, 
nghi him 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Ngtx&i quân l (lao dOng  quãn l) 7 7 7 0 0 7 0 7 7 0 0 

2 Laodngchuyénmôn,nghiëpvi 22 19 20 0 1 19 2 20 19 2 1 

3 LaodngtrrctipSXKD 219 218 211 0 14 215 7 224 218 15 9 

4 Laodngth&ahanhphucv 4 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 

T6ngcng 252 248 242 0 15 245 9 255 248 17 10 
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