
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 277/UBND-LĐTBXH 

V/v thực hiện Chỉ thi số 37-

CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương (Khóa XII) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hương Khê, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

 

           Kính gửi:  
 

                                     - Trưởng các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài  

                                        chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin;  

          - Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

                                     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 8650/UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 30/10/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2319-KH/HU ngày 03/12/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thi số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 

của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ sau:       

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể tham mưu triển khai thực 

hiện kịp thời Kế hoạch số 2319-KH/HU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thi số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư 

Trung ương (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; tổng hợp, tham mưu xây dựng 

báo cáo của UBND huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh 

theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.  

- Phối hợp các phòng, ngành, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử lao động. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực lao động; theo dõi, quản 

lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc trên địa bàn (nếu có); chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với chủ sử dụng lao động trong việc thực 

hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

- Thường xuyên, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các 

đơn vị sử dụng lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động, Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, nhất là vi phạm về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu các cơ chế, chính sách về hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt chế 

độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong tình hình mới.  
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3. Phòng Tƣ pháp: Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ 

hòa giải viên và tuyên truyền viên, người sử dụng lao động; tham mưu nội dung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định, chủ trương, chính sách và các nội dung liên quan đến việc xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định, tiến bộ; kịp thời xử lý, phản bác thông tin sai lệch, gây ảnh 

hưởng xấu đến quan hệ lao động. Chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên đề tuyên 

truyền về chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 

30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2319-KH/HU ngày 03/12/2019 

của Ban Thường vụ Huyện ủy và các quy định của Pháp luật về lao động. 

5. Bảo hiểm Xã hội huyện: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, 

tập huấn hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao 

động; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ngành, 

đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm về BHXH, BHYT và BHTN. 

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện: 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhằm thực hiện tốt 

chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động; tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, đàm phán, ký kết thỏa 

ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. 

- Phối hợp với các phòng, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan kịp thời 

giải quyết các tranh chấp lao động và đình công ngay tại cơ sở. Thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn 

cơ sở trong các doanh nghiệp, hợp tác xã. Thu hút người lao động và tổ chức đại 

diện người lao động tham gia vào hệ thống tổ chức công đoàn. 

- Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; hỗ trợ xây dựng nhà ở, các 

công trình phúc lợi; động viên, khuyến khích đoàn viên, công nhân viên chức lao 

động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm 

chất đạo đức của người lao động.  

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân 

chủ cơ sở; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động. Phối 

hợp với các phòng, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. 

7. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 203-

KH/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2319-

KH/HU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ 

thi số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XII) về 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 

tiến bộ trong tình hình mới. Kịp thời tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh liên 

quan đến tranh chấp về quyền và lợi ích giữa chủ sử dụng lao động và người lao 

động trên địa bàn theo quy định.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp huyện: Tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản 
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biện xã hội về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nêu trên, định kỳ 6 

tháng, hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND tỉnh, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy;               (báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Trần Quốc Bảo 
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