
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LÀO CAI 

Số:         /UBND -LĐTBXH 
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 

số 25/2022/TT-BLĐTBXH; Thông 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TP. Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

  

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị và Đoàn thể thuộc thành phố; 
- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 146/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 01/02/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2022/TT- 

BLĐTBXH; Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023. Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Lào Cai đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị (như kính gửi):  

Thực hiện triển khai, thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư 

25/2022/TT-BLĐTBXH và Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH trong ngành, địa 

phương, đơn vị mình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Cụ thể:  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành: Thông tư số 25/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá 

nhân trong lao động (Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023 và thay thế 

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân); Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều 

chỉnh lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (Thông tư có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/02/2023, các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 

01/01/2023 và thay thế Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương 

và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội).  

2. Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền 

thông thành phố: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Thông tư 

số 25/2022/TT- BLĐTBXH; Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

03/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên Cổng Thông tin điện tử 

thành phố, bản tin, các kênh phát thanh - truyền hình thành phố, hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền lưu động… 



(Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 và Thông tư số 

01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị vào đường 

dẫn: sldtbxh.laocai.gov.vn và chọn mục Văn bản hướng dẫn để tải văn bản). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các xã, phường,  

doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Liên đoàn Lao động Thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Phòng Văn hoá, thông tin; 
- Trung tâm VHTT- TT thành phố; 
- Lưu: VT, LĐTBXH (01 bản). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Ngô Vũ Quốc 
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