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Số:    /UBND-PLĐTBXH 
V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm 

quan  hệ lao động hài hòa, ổn định tại 

doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Trực, ngày    tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

         - Phòng Lao động TBXH huyện, BHXH huyện; 

          - Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

                            - UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 4625/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 13/12/2021 của 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám 

sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong doanh 

nghiệp và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 29/SLĐTBXH-LĐTL 

ngày 7/01/2022 của Sở Lao động TBXH về tăng cường các biện pháp bảo đảm 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán. 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện: 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm 

xã hội (BHXH), trọng tâm là các quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các quy định mới về chính sách 

BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, như: tham gia BHXH bắt buộc 

đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy 

định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ; điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định 

tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ; thay đổi tăng 

mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu hằng tháng từ 154.000 

đồng/tháng lên 330.000 đồng/tháng và tăng mức hỗ trợ của nhà nước đối với 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (do mức chuẩn hộ nghèo thay đổi 

theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025),... đến người sử dụng lao động, 

người lao động và nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện. 

2. Phòng Lao động TB&XH huyện phối hợp với đơn vị có liên quan: 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các nội dung thỏa thuận trong hợp 

đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế 

của doanh nghiệp để thực hiện, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng 

và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết; tuyên truyền, 

vận động để người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận cùng nhau chia 

sẻ khó khăn trong bối cảnh bị tác động bởi đại dịch Covid-19. 



- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và khẩn trương thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ 

và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021của Thủ tướng Chính phủ 

đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định. 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiêp trên địa bàn; chủ 

động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, 

đình công phát sinh trên địa bàn, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán; khi có tranh 

chấp lao động, đình công phát sinh cần nhanh chóng nắm tình hình, hỗ trợ các 

bên tiến hành đối thoại để giải quyết bất đồng, không để đình công xảy ra kéo 

dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã 

hội. Trong trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn xảy ra tình trạng tranh chấp 

lao động tập thể dẫn đến ngừng việc tập thể hoặc đình công thì chủ động tham 

mưu, phối hợp thực hiện quy trình xử lý theo đúng trình tự quy định tại Bộ luật 

Lao động năm 2019 và Nghị định 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. 

- Tiếp tục khảo sát, cập nhật về tình hình lao động, tiền lương, tiền 

thưởng, nợ lương, vay để trả lương ngừng việc năm 2021 của doanh nghiệp 

thuộc địa bàn quản lý theo Công văn số 2247/SLĐTBXH-LĐTL ngày 

14/12/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công 

tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao 

động trong doanh nghiệp, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội trước ngày 15/01/2022. Theo dõi, kiểm tra việc chi trả tiền lương, 

tiền thưởng kịp thời, đầy đủ cho người lao động tại doanh nghiệp; trường hợp 

người sử dụng lao động vi phạm pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH thì 

kiên quyết  tham mưu UBND xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm 

theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

-Sở Lao động TBXH huyện (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện (để b/c); 

- Như trên; 

-Cổng TTĐT của huyện; 

-Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

   Vũ Tiến Duật 
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