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UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /KH-SYT 
 

     Lai Châu, ngày      tháng 5  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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  

 

Thực hiện Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về 

Triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng 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.  

Sở Y tế Lai Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 12/5/2020 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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; Chỉ thị số 

37-CT/TW 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; nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, xây dựng Ngành Y tế phát triển, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động; cải thiện đời 

sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật lao 

động, tác phong công nghiệp của người lao động; hạn chế tranh chấp lao động, 

không để xảy ra đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời 

các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên cơ sở đối thoại, thương lượng, đảm 

bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên. 
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2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng quan điểm chỉ 

đạo của Chỉ thị số 37-CT/TW; Quyết định số 416/QĐ-TTg; Chương trình hành 

động số 37-CTr/TU của Tỉnh ủy. 

- Các đơn vị trong ngành cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới tại đơn vị.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn đinh và tiến bộ  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quy định của pháp 

luật về lao động, quan hệ lao động; quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật của mỗi bên, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định 

và tiến bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 37-

CT/TW; Quyết định số 416/QĐ-TTg; Chương trình hành động số 37-CTr/TU của 

Tỉnh ủy. 

- Đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động,  

kịp thời ngăn chặn, phản bác, xử lý các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến 

quan hệ lao động và làm mất an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về lao động, tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; tổ chức các hội thảo trao đổi kinh 

nghiệm trong hoạt động quản lý về lao động, giải quyết tranh chấp lao động. 

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định 

của pháp luật lao động, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định hiện 

hành. 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao 

động 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, 

người lao động. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, 

phát huy các nguồn lực chăm lo cho người lao động. 

4. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể 

- Tăng cường đối thoại người sử dụng lao động với người lao động, trên tinh 

thần tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên, giảm thiểu tranh chấp về lao 

động xảy ra. 

- Các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng, 

thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể bảo đảm có chất lượng, nhằm cải 
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thiện điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 

tiến bộ trong đơn vị. 

5. Giải quyết tốt tranh cấp lao động và đình công 

- Phối hợp liên ngành, kịp thời giải quyết tranh chấp lao động đảm bảo đúng 

trình tự thủ tục quy định của pháp luật. 

- Việc giải quyết tranh chấp lao động phải bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự 

xã hội; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người 

lao động gây rối an ninh, trật tự. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trong ngành   

 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng 

kế hoạch thực hiện; định kỳ trước ngày 05/11 hàng năm báo cáo Sở Y tế (qua 

phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp. 

2. Đề nghị Công đoàn ngành Y tế 

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

lao động, công đoàn cho công chức, viên chức, người lao động xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ xã hội. 

- Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhất là 

thực hiện chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết 

tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động; xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động; lấy sự hài lòng 

của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. 

Kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tranh chấp lao động, đình 

công nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

- Đẩy mạnh phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện chính sách, 

pháp luật có liên quan đến lao động và công đoàn.  

Trên đây là kế hoạch của Sở y tế về thực hiện Kế hoạch số 916/KH-UBND 

ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, đề nghị các đơn vị trong ngành tổ chức 

thực hiện./.  

 Nơi nhận: 

 - Các đơn vị trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 
 - Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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