ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY

Số:

738 /UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tây, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v triển khai thực hiện
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
ngày 12/6/2022 quy định
mức lương tối thiểu

Kính gửi:

- UBMTQVN huyện và các tổ chức CT-XH
huyện;
- Liên đoàn Lao động huyện;
- Các phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND
huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 1562/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 28/6/2022
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai
thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã và
các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai
kịp thời Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ và các nội
dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022
(có văn bản kèm theo) đến người lao động và người sử dụng lao động để tổ chức
thực hiện theo đúng quy định; đồng thời tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ
người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong hoạt
động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về
tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động
so với quy định của pháp luật.
2. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao tổ chức thông tin,
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện một số nội dung tại Nghị
định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ và các nội dung chỉ đạo
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 đến người
lao động và người sử dụng lao động để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng
mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể,

đình công xảy ra, đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
trong các doanh nghiệp.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Ủy ban
nhân dân các xã khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP, TH;
- Lưu: VT.
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