
UBND TỈNH QUẢNG NINH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 2055/LĐTBXH-VP  Quảng Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2020 
 

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ liên 

quan hoạt động quản lý của ngành 

  

 

 

 

Kính gửi:  - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 3346/UBND-TM1 

ngày 20/5/2020 “V/v thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ”; số 

3607/UBND-TH6 ngày 02/6/2020 “V/v đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; triển khai 

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020”; số 96/BC-UBND ngày 09/6/2020 

“Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5, một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong tháng 6 năm 2020”, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH yêu cầu 

như sau: 

1. Phòng Lao động Việc làm Tiền lương Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện: 

(1) Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện 

nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo kiến nghị các bộ, ngành trung 

ương theo quy định;  

(2) Tham mưu tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước 

với doanh nghiệp, người dân về những vấn đề pháp lý liên quan pháp luật lao 

động, bảo hiểm xã hội và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi quan hệ 

lao động chấm dứt… 

 (3) Nghiên cứu, tham mưu văn bản góp ý kịp thời đối với các phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ theo ngành dọc trung ương gửi 

văn bản lấy ý kiến. 

2. Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan tham mưu các giải pháp để giảm thiểu tai nạn lao động.  
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3. Phòng Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm tham mưu các biện pháp 

tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về 

phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

4. Phòng Bảo trợ xã hội có trách nhiệm tham mưu tổng kết Chương trình 

135, Đề án 196 về nhiệm vụ và giải pháp đã các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó 

khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 

5. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu công tác tuyên truyền và triển 

khai có hiệu quả Nghị định số 61/201/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và 

Ủy ban nhân dân cấp xã:  

(1) Khẩn trương hoàn thành dứt điểm trong tháng 6/2020 các công việc liên 

quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 

phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. 

(2) Cập nhật kịp thời, đầy đủ lên Hệ thống thông tin kinh phí hỗ trợ người 

dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ truy 

cập http://nq42cp.quangninh.gov.vn toàn bộ dữ liệu đã chi trả của địa phương 

đúng như danh sách ký nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước (đối tượng bảo trợ xã hội, 

người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng khác).  

Đến thời điểm ngày 20/6/2020, vẫn còn các địa phương chưa cập nhật đủ 

dữ liệu đã chi trả của đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm: Hạ Long, Móng Cái, Đông Triều, 

Bình Liêu, Vân Đồn; 13/13 huyện, thị xã, thành phố chưa cập nhật dữ liệu về 

nhóm người lao động đã được phê duyệt và chi trả.  

(3) Theo phạm vi địa bàn quản lý, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về phòng, chống đuối nước ở trẻ em; cảnh báo, kiểm soát, quản lý 

chặt chẽ các bãi tắm tự phát. 

7. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh: 

- Tích cực phối hợp với Sở Lao động - TB&XH trong các hoạt động của 

ngành khi được đề nghị tham gia. 

- Huy động sự tích cực tham gia của các doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, 

góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực thi hành lên Cổng 

http://nq42cp.quangninh.gov.vn/
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thông tin quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy 

định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 
- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP-PC CCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 
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