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CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 15-8-2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 50/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với
người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND
ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện
chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước
và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh;
Qua xem xét Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh, Báo cáo kết quả giám sát số 52/BC-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2018
của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách pháp
luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 và ý kiến của các vị
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 52/BCHĐND ngày 22/6/2017 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về những kết quả
đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị thực hiện chế độ, chính sách
pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.
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Điều 2. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thực hiện ngày càng
tốt hơn các chế độ, chính sách quy định của pháp luật đối với người lao động trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề
nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan quan tâm thực hiện
tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:
1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát tại Báo cáo số 52/BC-HĐND
ngày 22/6/2018 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó lưu ý thực hiện
tốt các nội dung sau:
a) Chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao
động đến chủ doanh nghiệp và người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp,
có hiệu quả. Trong đó, chú ý tăng cường hình thức thông tin trên trang thông tin điện tử
của ngành chức năng và tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động; chỉ đạo sở, ngành
chức năng của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối và đào tạo lao động theo nhu
cầu cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước;
b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố xây dựng kế hoạch và có giải pháp hữu hiệu để yêu cầu các doanh nghiệp
ngoài nhà nước thực hiện nghiêm các quy định, chính sách pháp luật đối với người lao
động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh;
c) Chỉ đạo tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và có biện pháp xử lý nghiêm minh;
d) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí vốn để thanh toán nợ đối với
các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm tháo gỡ khó khăn về tài
chính cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp
ưu tiên thanh toán nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
đ) Quan tâm thường xuyên củng cố đội ngũ quản lý nhà nước về lao động ở các
cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này để thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao;
e) Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan theo dõi sâu sát việc thực hiện cam kết của
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bình Thuận trong giải quyết chính sách, chế độ cho
người lao động. Trường hợp Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bình Thuận cố tình
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chây ỳ, để kéo dài, không thực hiện đúng cam kết; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục, để xử lý nghiêm vi phạm của Công ty Cổ
phần tư vấn xây dựng Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.
2. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung
ương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
Bình Thuận tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết hoặc hướng
dẫn thực hiện phù hợp tình hình thực tế địa phương.
3. Đối với các kiến nghị khác của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc
thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, phân loại, có giải pháp tập trung giải quyết kịp
thời những kiến nghị mang tính cấp bách, bức xúc; đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành
liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu tháo gỡ
những khó khăn. Đối với các kiến nghị cần phải có thời gian, nguồn lực hoặc cơ chế,
chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chủ động xây dựng kế hoạch có lộ trình đảm
bảo thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan,
đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện chế độ,
chính sách pháp luật đối với người lao động trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ
đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về
kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ vào cuối năm.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội
đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết này; phản ánh kịp
thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân liên quan việc thực hiện
chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động đến các cơ quan chức năng theo
đúng quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18
tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

