
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:        /SLĐTB&XH-LĐTL 
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 145/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ. 

 Điện Biên, ngày       tháng  12  năm 2020 

    

Kính gửi: 

 

 

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

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 4701/UBND-KGVX ngày 21 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (Nghị định có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân 

các huyện, thị xã, thành phố các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai 

thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Tổ chức 

Công đoàn cùng cấp phổ biến, tuyên truyền về điều kiện lao động và quan hệ lao 

động quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh 

doanh đóng trên địa bàn thuộc quyền quản lý của địa phương. 

2. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động nghiên cứu nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ 

luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

- Tổ chức phối hợp với tổ chức đại diện tập thể người lao động tại đơn vị, 

thực hiện phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động 

về điều kiện lao động và quan hệ lao động.  

Trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có vướng mắc), đề nghị các đơn 

vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được trao đổi giải 

quyết. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và 



quan hệ lao động được đăng tải trên các trang web: Chính phủ “chinhphu.vn”; 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “molisa.gov.vn”. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp 

chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp cơ sở sản xuất - kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo); 

- Phòng LĐTBXH các các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Lưu: VT, LĐTL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Mai Hoàng Hà 
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