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KE HOACH LAO DQNG NAM 2021 

Can ci? Nghj djnh so' 51/2016/ND-CP ngày 13 tháng 6 nám 2016 cüa 

Chmnh phñ Quy djnh quán 135 lao dc5ng, tin luo'ng và tin thu&ng dói vOl ngithi 

lao dOng lam viçc trong cOng ty TrOch nhiç½ hilu hgn môt thành viên do Nhà 

nu'Oc nàm gil? 100% von diu l; ThOng tu sO' 26/2016/TT-BLDTBXH ngày 01 

tháng 9 nám 2016 cña B5 Lao dông - Thuong binh và Xâ h5i ye huO'ng dan thyc 

hin quOn 1j5 lao d5ng, tin luong và tin thuc}ng dJi vOl nguO'i lao dç5ng lam vic 

trong cOng ty TrOch nhiç5n hfru hgn môt thành viên do N/ia nicOc nà'm gil? 100% 

vJn diu lé; 

Can cü vào nhiêrn vu k hoach san xut, kinh doanh và tInh hinh sü dung 

lao dng nâm 2020, Cong ty TNHH rnt thành viên Djch vi cong Ich qun 6 xây 

dmg k hoch lao dng näm 2021 nhu sau: 

I. Mc dIch và yêu cu: 

- Cüng cs', s.p xp li lao dng cüa t&ng b phn phü hccp vói chin hxqc 

san xu.t, kinh doanh nhrn: 

+ Nâng cao nAng luc quãn l' c'ia lath dao 0' cac phông chuyên mOn 

nghiêp vu, dam bâo phü hgp v&i näng luc chuyên rnOn, bi& dâu tu tot cho cOng 

viêc, phát buy t6t vai trO tharn rnuu cho Ban Giárn d& dé hoàn thành nhim vv 

thrcxc giao; 

+ Phát huy th rnanh, näng hit lath dao, th hiên tInh cong bng, binh 

dAng trong phân cong cüa Ban Chi huy các to di san xuât tri,rc tiêp dim ho?t 

dng cüa t di minh di vào n np; 

+ Thi,rc hin dung qui trinh ks'  thuât, tuãn thu n'i quy lao d5ng, nâng cao 

tinh thU dQng, sang tao, tinh thn, trách nhim trong cOng vic eiSa ngrài lao 

dông 0' the t di, phãn xuâng san xut, kinh doanh. 

- SAp xp lai lao dông 0' các dan vi phu thuôc phU hcip vói yêu cAu phát 

triên thut t ciSa don vi cung &ng dich vy quét dpn, thu gom, vn chuyn chAt 



thai rAn sinh hoat  trên dia bàn quân 6 và thut hiên tat 02 gOi thAu Cung thg djch 

vj quét dçn, thu gorn, vn chuyn chAt thai rAn sinh hoat  trén dja bàn qun 6 và 

gói thAu Cung &ng djch vu duy tu h thng thoát rnrôc và chàrn sOc hoa viên trén 

dia bàn quân 6. Do dO, cAn phái tuyn them lao d'ng cO chuyên mon nghip vv & 

cac v tn con khuy& nhu' su cãnh quan va k5 thuât hoa viên, k5' sir cO chuyên 

mOn v cAp thoát nm9c, cOng tninh ha tang k9 thu@, thq din d phü hqp vol 

nhiêm vu và yêu cu san xuAt, kinh doanh. 

II. K hoch sU' dyng lao dng: 

1. T6ng s6 Lao dQng thuc t cO mat tInh dn 31/12/2020 là 242 ngu'Oi, 

trong do: 

- Lao dng quàn l: 07 

- Lao dng chuyên mon nghip vl: 20 

- Lao dng trçrc tip san xuAt kinh doanh: 211 

- Lao dng th&a hành phyc vu: 04 

Lao dông quãn l tang 01 so voi k hoach là do trong tháng 12/2020 luân 

chuyn Dôi tru'&ng Di ye sinh mOl tru&ng nhn nhirn vy Phó tru&ng phOng Ké 

hoach k5 thuât. 

2. T6ng s6 Lao dQng cAn sü' dyng trong näm 2021 là 252 ngu'ôi, duçrc 

phãn ho nhu sau: 

- Lao dng quãn l: 07 

- Lao dcng chuyén mOn nghip vy: 22 

- Lao dng truc tip san xuAt kinh doanh: 219 

- Lao dng thüa hành phyc vy: 04 

Hang nãm Cong ty cO t chüc huAn luyn an toàn v sinh lao dng cho 

toàn the cOng nhân lao dông. Dál vOl cong nhân lao dng san xuât trirc tiëp dã 

duoc dào tao qua các lOp "K5' thuât lAp dat,  duy tu, süa chüa thrOng ang thoát 

nuOc dO thi và cAu duông, lOp tp huAn bal diräng v k5 thut trang, cham sOc 

và bào quán máng xanh. Dal v&i cOng nhãn lao ding m&i tuyên dyng chua qua 

dào tao  Cong ty rà soát vâ cho tham dir các lOp dào tao, bai diro'ng và cp nht 

chuyén rnOn, k5' thut phü hçip v&i tirng vj trI cOng viec. 

Clii tiét báo cáo tinh hinh th dyng lao dc5ng nám 2020 và id hoçzch lao 

dç3ng nám 2021 so' lieu theo Bié'u sO' / dinh kern. 
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III. T chirc thtrc hiên: 

- T chüc sAp xEp lai lao dng 6 các don vj ph%1 thuc, tuyên truy&n den 

nguti lao dng toán cong ty v& tInh hmnh lao dng hin có, so lugng và chAt 

lung lao dng. 

- SAp xp, phãn cOng lao dng dam báo cong bAng vã hap l' 0' các tO d5i, 

üng dung  khoa h9c ksi  thut vào lao dQng san xuAt d bão dam ti& kim chi phi, 

darn báo ngáy giä cOng, tang nãng suAt lao dng. 

- To chüc kim tra thu&ng xuyén tinh hlnh sü dung lao dng, viêc thuc 

hién cong tic san lu'ang, báo ho lao dng, phOng ch&ig cháy nO, dam báo an 

toãn v sinh lao dng. 

- CUng c lai  nhân sv Ban Chi huy 0' các t d5i nhAm phát huy thE manh 

chuyên môn, hap l theo dáng quy trInh, cong vic nhm tang nàng suAt lao 

dng, hoân thành t& nhim vp du'qc giao. 

Trén day Ia kE hoach  lao dông nãm 2021 cUa Cong ty Trách nhim hu'u 

han mt thành viên Djch vu cong Ich qun 6 báo Cáo CO quan dai  din chU s& 

h&u phé duyt./. 

Nol n/ian: 

- UBNDTP (bOo cOo); 
- So Lao dng — Thutrng binh vã XA h51; 
- Uy ban nhOn dOn qun 6; 
- Hi dOng thành viên; 
- Ban GiOm doe; 
- Kiém soOt viên; 
- Luu: VT, QTNS. 
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