UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 4601 /SLĐTBXH-LĐVL
V/v tăng cường công tác thực hiện pháp luật
về lao động, tiền lương, quan hệ lao động
trong các doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

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 các
doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đề nghị
người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai
một số nội dung sau:
1. Rà soát và thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động
theo quy định của pháp luật lao động, các thỏa thuận trong hợp đồng lao động,
thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của doanh nghiệp,
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; Phối hợp với tổ chức Công đoàn, tổ chức đại
diện người lao động tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp
cùng chung tay, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để cùng nhau sớm vượt qua
đại dịch, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. 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 doanh nghiệp; có biện pháp thích hợp
để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh, nhất là
vào giai đoạn trước và sau Tết; khi có tranh chấp lao động, đình công phát sinh
cần nhanh chóng tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng,
không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền, gây ra tình trạng bất ổn trong
doanh nghiệp, mất trật tự, an toàn xã hội.

3. Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương và tình
hình thực hiện các chính sách hỗ trợ khác đối với người lao động trong thời gian
dịch bệnh Covid-19 (nếu có) của doanh nghiệp (theo biểu mẫu gửi kèm, và đăng
tải tại website: https://soldtbxh.haiduong.gov.vn) gửi về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội để tổng hợp (qua thư điện tử: vlatld13@gmail.com), trước ngày
24/12/2021.
Đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội (qua Phòng Lao động - Việc làm, email: vlatld13@gmail.com,
điện thoại: 02203.858710)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QHLĐTL; Bộ LĐTBXH;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BQL các KCN tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh;
- GĐ Sở, PGĐ Trình;
- Lưu VT, LĐVL.
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