UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1935 /UBND- LĐTBXH-DT

Hữu Lũng, ngày 28 tháng 12 năm 2021

V/v Kiểm tra, giám sát công tác triển
khai thực hiện pháp luật về ATVSLĐ
thích ứng với tình hình dịch Covid-19
và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và
Tết Nguyên đán 2022

Kính gửi: Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 1533/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 của UBND
tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 1981/SLĐTBXH– LĐVLBHXH ngày 22/11/2021
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tăng cường triển khai công
tác An toàn VSLĐ thích ứng với tình hình dịch Covid-19; Công văn số
2161/SLĐTBXH– LĐVLBHXH ngày 14/12/2021 của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh 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,
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong các
doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động tham gia sản xuất. Nhằm hạn chế tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19, mặt khác
để tăng cường hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động trong các doanh
nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện giáp tết Dương lịch và tết Nguyên đán, đồng
thời có số liệu báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh, UBND huyện yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực
hiện nội dung sau:
1. Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện pháp luật về công tác An
toàn vệ sinh lao động thích ứng trong tình hình dịch Covid-19 (theo đề cương gửi
kèm) phục vụ công tác kiểm tra của của phòng.
2. Báo cáo tình hình lao động; tiền lương; kế hoạch thưởng tết Dương lịch
và tết Nguyên đán năm 2022 (theo mẫu số 01 gửi kèm).
3. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra:
UBND huyện giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện
thực hiện kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp trong tháng 01/2022 (Thời gian lịch
kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể).
4. Hình thức kiểm tra:
Trên cơ sở tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị hoặc diễn biến của dịch
Covid-19 cũng như tình hình phải sản xuất kinh doanh đáp ứng hợp đồng cung
ứng sản phẩm của các doanh nghiệp, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội –
Dân tộc sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra qua báo cáo của doanh
nghiệp (khi có ý kiến phản hồi của doanh nghiệp) và kiến nghị xử lý đối với
những đơn vị vi phạm.
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Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện và gửi báo cáo bằng
văn bản về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh Xã hội – Dân tộc)
trước ngày 05/01/2022 để tổng hợp. Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị
liên hệ số điện thoại 3.825.753 hoặc 0819.767.046 (đ/c Hoan) để cùng giải quyết./.
Ghi chú: Lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND huyện
về số liệu báo cáo hoặc không có báo cáo theo yêu của của UBND huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: LĐTBXH-DT.
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