
UBND THANH PHO HA NOT 
SO LAO DQNG - THU'aNG BINH 

VA xA HO! 
S: Z4I+CJ /SLDTBXH-TTr 

V/v trin khai thirc hin djnh hux9ng 
cong tác thanh tra, kiêm tra 06 tháng 

cuôi näm 2020 

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày oZ tháng 0 nàm 2020 

KInh gui: UBND các qun, huyn, thj xA 

Thirc hin chi dao  cüa B tru&ng Bô Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi 

tai van bàn 2114/LDTBXH-TTr ngày 12/6/2020 v dnh hu&ng cong tác thanh 

tra 06 tháng cui näm 2020, Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi d nghj 

UBND các qu.n huyn, thj xä trin khai thirc hin: 

1. Drng thanh tra vic thirc hin các quy dnh cüa pháp lut v báo him 

xâ hi, bão him th.t nghip và bão him y t ti các doanh nghip; rà soát li k 

hoch thanh tra, kim tra d htn ch, giâm các hot dng thanh tra, kim tra 

trong thai kST djch bnh, chuyên tü phuong pháp tin kim sang hu kim theo 

diing tinh than Nghj quy& s 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phü v cac 

nhim viii, giài pháp tip tiic tháo gOr khó khän cho san xuAt, kinh doanh, thi'ic 

dy giài ngân vé,n du tu cong và bào dam trt ti,r an toàn xã hOi  trong bi cành 

dai dich COVID-19; 

2. Dy mtnh cong tác tuyên truyên, phô biên các quy djnh cüa pháp 1u.t 

v lao dng, bão him xA hi, an toàn v sinh lao dng ti da phuang nhm 

nâng cao nhn thrc, thüc chip hành pháp lutt cüa nguYi lao dng, ngui sir 

diing lao dng; 

3. Kim tra, giám sat vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut v an 

toàn lao dng ti các cOng trInh xây dirng trén dja bàn nhm hn ch ti da sçr c 

k5 thut và tai nin lao dng xày ra; 

4. To chirc kiêm tra din rng vic thrc hin chinh sách h trçl giám 

nghèo, trçng tam là cong tác rà soát và cOng nhn h nghèo, h cn nghèo, ho 

thoát nghèo, thoát cn nghèo cüa UBND các xã, phuô'ng, thj trn (tth huyn Gia 

Lam và các xà, thj trân trên da bàn huyn sê do Sâ Lao dng - Thmimg binh và 

Xä hi trrc tip thanh tra); 

5. Chi do phông Lao dng - Thrnmg birth và Xã hi pMi hçp vOi phông 

Van hóa - Thông tin, phOng Giáo diic và Dào tao,  Cong an và các dcm v có lien 

quan kim tra lien ngành ye bão v tré em, phông, chng bao 1irc, xâm hai tré 

em theo quy djnh tai  khoàn 5 m1ic II Quyêt djnh s 1 863/QD-TTg ngày 

23/12/2019 cüa Thu tuó'ng ChInh phü phé duyt K hoach hành dng quc gia 

phông, chông bao lc, xâm hal  tré em giai doan 2020-2025 và yêu cu tai  Quyt 



djnh so 406/QD-LDTBXH ngày 10/4/2020 cüa B truâng B Lao dng xâ hi 

ban hành K hoach  thirc hin Quyt djnh s 1863/QD-TTg ngày 23/12/20 19 cUa 

Thu tuOng ChInh phü. 

Si Lao dng - Thucng binh và Xã hi d nghj Chu tjch UBND các qun, 

huyn, thj xâ quan tam chi do triên khai thirc hin./. 

No'i nhmn: 
- Nht.r trén; 
- Ban Giám doe SO; 
- Các phOng CM,NV Sâ; 
- PhOng LDTBXH các qun, huyn, thi xä; 
- Liru: TTr, VT. 
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