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V/v tăng cường triển khai hỗ trợ 

người lao động, người sử dụng 

lao động, phát triển thị trường lao 

động, đảm bảo an sinh xã hội 

Hữu Lũng, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các các quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 592/UBND-KGVX ngày 30/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường triển khai hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội; 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung 

triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm 

vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. 

2. Đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền đến các gia đình có người lao động 

đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là 

doanh nghiệp) trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài địa bàn 

tỉnh đang phải ở thuê, ở trọ, nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; góp 

phần giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn lực lao động, duy trì sản xuất, nhanh 

chóng phục hồi và phát triển do nay trên địa bàn huyện chưa có khu công 

nghiệp, khu kinh tế trọng điểm nên không phát sinh đối tượng người lao động 

thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

3. Tập trung rà soát, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện các chính sách còn hiệu 

lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

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

dịch COVID -19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập 

trung hướng dẫn doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình, 

kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
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động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp 

tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết (báo cáo tổng kết và 

các đề xuất gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc huyện để tổng 

hợp chung). 

4. Tăng cường việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giao tại Công 

văn số 838/UBND-KGVX ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm 

bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao 

động. Quan tâm các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người 

lao động, tổ chức thông tin, điều tiết kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo ổn 

định và phát triển thị trường lao động. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, 

vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo 

hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo 

thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

6. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tập trung triển khai 

thực hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 

động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội đã được Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo và giao thực hiện; hướng 

dẫn, đôn đốc và phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; kịp 

thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm 

quyền xử lý theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ THỦ TỊCH 

 

 

[ 

 

 

Trần Quốc Phong 
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