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Chủ động nắm bắt �nh hình tranh chấp lao động để
phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp hỗ
trợ xử lý kịp thời, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính
đáng, hợp pháp của người lao động.
(Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày
07/3/2022, phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 2/2022)
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Xây dựng và phát triển quan hệ lao động góp phần nhanh chóng phục hồi sản
xuất – kinh doanh và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong
bối cảnh thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Quan hệ lao động trong phục hồi
sản xuất – kinh doanh và đảm
bảo việc làm thu nhập cho người
lao động
Đại dịch Covid-19 bùng phát đã
làm xáo trộn quan hệ lao động, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tình hình
sản xuất kinh doanh, việc làm và thu
nhập của người lao động. Xây dựng và
phát triển quan hệ lao động hài hòa,
ổn định và tiến bộ là một giải pháp
quan trọng và cần thiết để góp phần
khôi phục, phục hồi nhịp độ sản xuất
kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu
nhập của người lao động trong điều
kiện thích ứng với dịch Covid-19. Các
bên trong quan hệ lao động cần có sự
nỗ lực và hợp tác hiệu quả trong xây
dựng, phát triển quan hệ lao động
để nhanh chóng khôi phục, phục hồi
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm
bảo việc làm và thu nhập cho người
lao động.

Các giải pháp xây dựng và phát
triển quan hệ lao động
1. Ổn định sản xuất kinh doanh và
đảm bảo việc làm, hỗ trợ đời
sống cho người lao động
- Trong trong điều kiện cho phép,
người sử dụng lao động phối hợp với
tổ chức đại diện người lao động tại
cơ sở để có chính sách hỗ trợ những
người lao động khó khăn ổn định
cuộc sống, bao gồm cả việc cho vay
tiền, tạm ứng lương cho những người
lao động nhập cư, người lao động có
con nhỏ đang thuê nhà, ở trọ.
- Người sử dụng lao động cam kết
và phân công cho cá nhân hoặc giao
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trách nhiệm cho bộ phận nhân sự
phối hợp với tổ chức đại diện người
lao động tại cơ sở để hỗ trợ người lao
động nhanh chóng tiếp cận và nhận
đầy đủ sự hỗ trợ của Nhà nước và cơ
quan, tổ chức khác, bao gồm cả việc
nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị
quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 1
năm 2022 về Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội và triển
khai Nghị quyết số 43/22/QH15 của
Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền
tệ hỗ trợ Chương trình.
- Người sử dụng lao động cam kết và
có chính sách ưu tiên nhận lại người
lao động trên 35 tuổi đã từng làm
việc tại doanh nghiệp và có chính
sách hỗ trợ để chuyển đổi sang vị trí
việc làm mới phù hợp.
- Do yêu cầu sản xuất kinh doanh,
người sử dụng lao động phải tổ chức
làm thêm giờ thì người lao động sẵn
sàng bố trí thời gian làm thêm giờ.
Thời gian làm thêm giờ không vượt
quá khung thời gian làm thêm giờ
theo quy định của pháp luật.
2. Tăng cường đối thoại tại nơi làm
việc nhằm tìm kiếm giải pháp
đảm bảo an toàn, thuận lợi cho
hoạt động sản xuất kinh doanh
tại nơi làm việc
- Người sử dụng lao động và tổ chức
đại diện người lao động tại cơ sở cam
kết và xây dựng chương trình hợp tác,
trong cải thiện điều kiện làm việc và
thích ứng an toàn với dịch Covid-19,
bao gồm việc thành lập và duy trì
hoạt động hiệu quả của các nhóm cải
tiến trong doanh nghiệp.
- Người sử dụng lao động khẩn

trương rà soát, sửa đổi bổ sung quy
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
nhằm tăng cường sự tham gia của
người lao động vào việc ra các quyết
định liên quan đến điều kiện lao động
tại doanh nghiệp. Trong đó, tăng tần
suất và đổi mới phương thức đối
thoại định kỳ theo hướng ứng dụng
công nghệ thông tin và mở rộng cơ
hội tham gia đối thoại của các đại
diện bên phía người lao động.
3. Thương lượng tập thể và ký kết
thỏa ước lao động tập thể nhằm
tạo ra khung khổ cho quan hệ lao
động ổn định tại doanh nghiệp
- Người sử dụng lao động và tổ chức
đại diện người lao động tại cơ sở rà
soát làm cơ sở thương lượng sửa đổi
bổ sung thỏa ước lao động tập thể
thích ứng với những yêu cầu và điều
kiện mới và hạn chế tối thiểu những
rủi ro phát sinh từ tác động của dịch
Covid-19.
- Các tổ chức đại diện của người sử
dụng lao động lao động và tổ chức
công đoàn cấp trên cơ sở xúc tiến
việc thương lượng và ký kết thỏa ước
lao động tập thể ngành, thỏa ước lao
động tập thể có nhiều doanh nghiệp
tham gia để tạo ra sự công bằng về
điều kiện lao động giữa các doanh
nghiệp và ổn định trong quan hệ lao
động.
4. Xây dựng cơ chế để phát hiện
sớm và giải quyết các xung đột
trong quan hệ lao động
- Người sử dụng lao động cùng tổ
chức đại diện người lao
động tại cơ sở
xây dựng cơ
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chế đối thoại, chia sẻ thông tin hiệu
quả để nhanh chóng phát hiện, xử lý
sớm những xung đột, bất đồng giữa
người lao động và người sử dụng
lao động về tiền lương, tiền thưởng,
phụ cấp và những điều kiện làm việc
khác. Việc xác lập các cơ chế nêu trên
có thể được ghi trong quy chế dân
chủ ở cơ sở hoặc thỏa ước lao động
tập thể.
- Trường hợp có những bất đồng lớn,
người lao động không hài lòng với
điều kiện lao động hay quyết định
của người sử dụng lao động mà chưa
thể giải quyết được bằng đối thoại,
thương lượng thì người lao động sẽ
thông qua tổ chức đại diện của mình
để xúc tiến các thủ tục hòa giải tranh
chấp lao động. Trường hợp hòa giải
không thành, hai bên ưu tiên lựa
chọn giải quyết tranh chấp thông qua
Hội đồng trọng tài lao động.

5. Phát huy vai trò hỗ trợ phát triển
quan hệ lao động của hòa giải
viên lao động, trọng tài lao động
và cơ quan quản lý nhà nước về
lao động
- Người sử dụng lao động, người lao
động và tổ chức đại diện của mình
thống nhất lựa chọn một hoặc một
số hòa giải viên lao động, trọng tài
lao động để làm trung gian, hòa giải
và hỗ trợ thực hiện các cơ chế đối
thoại, thương lượng và giải quyết
tranh chấp tại nơi làm việc.

6. Thiết lập, vận hành hiệu quả cơ
chế ba bên trong quan hệ lao
động
Phát huy tối đa vai trò của các cơ
chế ba bên trong quan hệ lao động,
các cơ quan quản lý nhà nước ở địa
phương có cơ chế tham vấn hiệu quả
và định kỳ tổ chức đối thoại với các
tổ chức đại diện người lao động, tổ
chức đại diện sử dụng lao động để
phát hiện, tháo gỡ những khó khăn
và hỗ trợ các bên xây dựng quan hệ
lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Hòa giải viên lao động, trọng tài
viên lao động được người lao động
và người sử dụng lao động lựa chọn
làm công tác hỗ trợ phát triển quan
hệ lao động cam kết dành thời gian
và sự quan tâm thích đáng để theo
dõi và hỗ trợ các bên xây dựng quan
hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến
bộ.

Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp
bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tính đến ngày 22/3/2022

Nguồn: Tổng Cục Thống kê
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ỦY BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Giới thiệu Quy chế làm việc của Ủy ban Quan hệ lao động
Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Thủ
tướng Chính phủ ký ban hành Quyết
định số 1413/QĐ-TTg kiện toàn chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và
hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao
động (sau đây gọi là Ủy ban).
Để triển khai các hoạt động của Ủy
ban, Chủ tịch Ủy ban đã ký Quyết
định số 01/QĐ-UBQHLĐ ngày 07
tháng 3 năm 2022 ban hành Quy chế
làm việc của Ủy ban với kết cấu gồm
04 chương, 21 điều, quy định cụ thể
về nguyên tắc hoạt động, chế độ làm
việc, phân công nhiệm vụ các thành
viên, quy trình thực hiện nhiệm vụ và
Bộ phận kỹ thuật của Ủy ban.
Chương I - Quy định chung, gồm 04
điều quy định về: phạm vi điều chỉnh;
đối tượng áp dụng; nguyên tắc làm
việc; chế độ làm việc của Ủy ban.
Chương II - Hoạt động của Ủy ban
Quan hệ lao động, gồm 02 mục, 09
điều. Mục 1 (Điều 5 đến Điều 7), quy
định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ
tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban và
các thành viên Ủy ban. Mục 2 (Điều
8 đến Điều 13), quy định thực hiện
các nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban,
gồm: (i) Nghiên cứu, chuẩn bị các sản
phẩm chính của Ủy ban; (ii) Thảo luận
về nội dung tư vấn, tham gia ý kiến,

khuyến nghị và báo cáo của Ủy ban;
(iii) Lấy ý kiến và biểu quyết thông
qua nội dung về tư vấn, tham gia ý
kiến, khuyến nghị và báo cáo của Ủy
ban.
Quy chế quy định 04 sản phẩm chính
của Ủy ban gồm: (i) tư vấn; (ii) tham
gia ý kiến; (iii) khuyến nghị; (iv) báo
cáo về quan hệ lao động.
Đối với tư vấn, nội dung chủ yếu là
tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ
và các cơ quan tổ chức liên quan ở
Trung ương về phương hướng, chỉ
đạo điều hành thực hiện các chính
sách về quan hệ lao động; các giải
pháp xây dựng và phát triển quan hệ
lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Nội dung tham gia ý kiến, được đưa
ra khi có đề nghị của cơ quan, tổ chức
liên quan ở Trung ương về xây dựng,
triển khai thực hiện chính sách về
quan hệ lao động và chính sách khác
liên quan đến xây dựng quan hệ lao
động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Đối với báo cáo quan hệ lao động
(định kỳ hoặc đột xuất), chủ yếu
nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin về
tình hình quan hệ lao động cho các
đối tác xã hội tham khảo.
Ba sản phẩm trên được thông qua khi

có trên 50% thành viên Ủy ban tham
gia bỏ phiếu đồng ý
Đối với các khuyến nghị, đây là sản
phẩm đưa ra các nội dung khuyến
nghị chủ yếu về việc thực thi hiệu quả
các quy định của pháp luật lao động,
các giải pháp xây dựng quan hệ lao
động, các biện pháp xử lý những vấn
đề phức tạp phát sinh trong quan hệ
lao động.
Khuyến nghị được thông qua khi có
trên 75% thành viên Ủy ban đồng ý
và khi đó cơ bản thể hiện được ý chí
chung do cả ba bên đều có thành viên
đồng ý.
Chương III - Hoạt động của Bộ phận
kỹ thuật và Bộ phận giúp việc, gồm
02 điều, quy định về trách nhiệm, cơ
chế hoạt động của Bộ phận kỹ thuật
và Bộ phận giúp việc của Ủy ban.
Chương IV - Mối quan hệ công tác,
công tác hành chính và tổ chức thực
hiện, gồm 06 điều, quy định về mối
quan hệ của Ủy ban với các cơ quan
tổ chức có thành viên tham gia Ủy
ban; quan hệ của Ủy ban với các Bộ,
ngành, địa phương; công tác văn thư
- hành chính; các nguồn lực đảm bảo
hoạt động; trách nhiệm thực hiện và
quy định về sửa đổi, bổ sung quy chế.

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

5K
Trang 4

www.quanhelaodong.gov.vn

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Bình đẳng giới và sự tiến bộ của lao động nữ
trong quan hệ lao động
Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
khẳng định bình đẳng giới và sự tiến
bộ phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được
những thành tựu to lớn trên mọi
lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.
Bênh cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra
những rào cản, khoảng cách giới cần
được giải quyết nhằm tiến tới bình
đẳng giới hơn nữa, đặc biệt là trong
bối cảnh có nhiều biến động như hiện
nay.

Tiền lương và thu nhập của LĐN tăng
lên, đặc biệt là khoảng cách giới
trong tiền lương có xu hướng giảm.
Lương bình quân của LĐN ở nhóm
tuổi trên 50 thấp hơn của lao động
nam là 41,89%, trong khi khoảng cách
này giảm dần ở các nhóm tuổi trẻ hơn
và đến nhóm tuổi 15-24 khoảng cách
này chỉ còn là 4,84%.
Các vấn đề về giới còn tồn tại trong
lĩnh vực lao động và quan hệ lao
động

Những thành tựu vì sự tiến bộ của phụ nữ ở
Việt Nam
* Tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử:
- Việt Nam xếp thứ 60 trên thế giới,
- Thứ 4 ở châu Á;
- Đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị
viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
* Bình đẳng giới trong tham chính và trong
công tác quản lý:
- Thứ 3 trong khu vực ASEAN;
- Thứ 47/187 quốc gia tham gia xếp hạng.
* Chỉ số bất bình đẳng giới:
- Xếp thứ 65/162 quốc gia và vùng lãnh thổ.
* Chỉ số thu hẹp khoảng cách giới:
- Xếp 87/156 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bình đẳng giới và tiến bộ của lao
động nữ trong lao động và quan hệ
lao động
Vị thế việc làm của lao động nữ được
cải thiện theo thời gian
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
(LLLĐ) của lao động nữ (LĐN) được
cải thiện dần qua các năm, ở mức
76,8% so với mức 81,9% ở nam giới
vào năm 2019.
LĐN có việc làm trong nền kinh tế
liên tiếp tăng qua các năm. Giai đoạn
2017- 2019, LĐN tăng từ 25,8 triệu
người lên 25,9 triệu.
LĐN có quan hệ lao động lên qua các
năm từ 37,9% năm 2017 lên đến 43%
vào năm 2019.
Trình độ học vấn và đào tạo được
nâng lên rõ rệt, LĐN có việc làm qua
đào tạo khu vực thành
thị chiếm 36,26%
năm 2019.

Tồn tại khoảng cách giữa
lao động nam và LĐN
trong khu vực lao động
chính thức và các công
việc chất lượng. Việc
làm của LĐN vẫn chiếm
tỷ lệ lớn ở các công việc
ở khu vực nông thôn và
lao động gia đình; tỷ lệ
LĐN làm công ăn lương
chiếm 43%, so với 51,5%
ở lao động nam.

Phụ nữ chiếm đa số
trong các phân khúc
được trả lương thấp
hơn trên thị trường lao
động và trong các công
việc bán thời gian, trong
khi LĐN làm việc với số giờ tương tự
nam giới và không có sự khác biệt
đáng kể về trình độ học vấn.
Tồn tại sự chênh lệch về trình độ học
vấn và đào tạo. Tỷ lệ LĐN có việc làm
đã qua đào tạo ở khu vực thành thị
là 36,26% trong khi lao động nam đã
qua đào tạo chiếm tới 41,73% (năm
2019).
Khoảng cách về thu nhập của LĐN và
lao động nam. Thu nhập bình quân
của LĐN vẫn thấp hơn 1,4 lần so với
của nam (tương ứng 4,7 triệu đồng
so với 6,6 triệu đồng (năm 2021).
Khoảng cách giới trong trả lương
cao hơn cho nam giới vẫn còn tồn tại
13,7% trong khu vực chính thức.
Bất bình đẳng trong tiếp cận việc làm,
tiền lương thỏa đáng và cơ hội thăng
tiến trong công việc
LĐN mất nhiều thời gian hơn để làm
việc nhà, chiếm 20% số giờ trong

tuần, trong khi nam giới là 10,7%.
Lao động gia đình không được trả
công ở LĐN (chiếm 19,4%), cao gấp
đôi so với 9,2% ở lao động nam. Việc
phải làm nhiều việc nhà không được
trả công đã cản trở LĐN có thời gian
để tiếp cận tới các cơ hội việc làm và
thăng tiến hơn trong công việc.
Định kiến giới ảnh hưởng sâu sắc đến
sự tham gia vào hoạt động kinh tế
của phụ nữ, bao gồm các rào cản đối
với các vị trí lãnh đạo và thăng tiến
trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và
trong việc làm nói riêng. Quan niệm
phụ nữ đóng vai trò là người chăm
sóc gia đình chủ yếu đã tạo nên định
kiến liên quan đến năng lực và kiến
thức của LĐN. Quan niệm cho rằng
phụ nữ là “người kiếm tiền phụ”,
trong khi nam giới được coi là “người
kiếm tiền chính”, vẫn tồn tại ở nhiều
nơi ở Việt Nam.
Ngoài ra, phụ nữ còn phải đối mặt
với các rào cản về quy định, xã hội
và văn hóa để tham gia bình đẳng
với nam giới. Trách nhiệm chăm sóc,
việc nhà cũng như sự tham gia không
cân xứng trong các phân khúc việc
làm linh hoạt hơn nhưng bị trả lương
thấp hơn, tay nghề thấp hơn đã làm
suy yếu vị thế của LĐN trong quá trình
tham gia và trên thị trường lao động.
LĐN đang ngày càng tham gia và đóng
góp nhiều vào quá trình tăng trưởng
và phát triển kinh tế - xã hội, qua đó
ngày càng khẳng định vị thế và vai trò
bình đẳng của mình so với lao động
nam. Do đó, rất cần các chính sách
khuyến khích, hỗ trợ và tạo cơ hội để
LĐN tiếp cận tốt hơn tới việc làm và
việc làm có chất lượng, để LĐN được
san sẻ bớt gánh nặng gia đình, được
hỗ trợ bởi các dịch vụ xã hội và các
giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách
bất bình đẳng giới trong lao động và
đời sống xã hội. Cùng với lao động
nam, LĐN sẽ đóng góp nhiều hơn và
hiệu quả hơn rất nhiều nữa cho sự
phát triển chung của đất nước.
(Các nguồn số liệu trong bài viết: Tổng cục
Thống kê; Báo cáo “Tổng quan về bình
đẳng giới ở Việt Nam 2021” của UN)
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THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

Quy chế quản lý hòa giải viên lao động tỉnh Hòa Bình - Từng bước
triển khai thực hiện tốt Bộ luật Lao động

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động
và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày
03/3/2022 Ban hành Quy chế quản lý
hòa giải viên lao động tỉnh Hòa Bình
(HGVLĐ).
Quy chế quản lý hòa giải viên lao
động tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Quy
chế) gồm có 6 Chương, với các nội
dung chính sau:
Chương I, quy định phân cấp phạm
vi hoạt động và phân cấp thẩm
quyền giải quyết tranh chấp lao
động đối với HGVLĐ do Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội quản lý hoạt
động trên địa bàn tỉnh và HGVLĐ do
Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội quản lý trên địa bàn huyện, thành
phố trực thuộc tỉnh.
Khi cần thiết, Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội cũng có
thể báo cáo đề nghị Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội cử HGVLĐ do
Sở quản lý hỗ trợ giải quyết tranh
chấp lao động.
Các nghĩa vụ của HGVLĐ trong công
tác hòa giải tranh chấp lao động
được quy định tại chương này:
- Tuân thủ đúng các quy định pháp
luật, không được lợi dụng uy tín,
quyền hạn, trách nhiệm của mình
làm phương hại đến lợi ích của
các bên hoặc lợi ích của Nhà nước
trong quá trình hòa giải.
- Không được từ chối nhiệm vụ hòa
giải khi được cử tham gia giải quyết
tranh chấp lao động hoặc tranh
chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà

không có lý do chính đáng;
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột
xuất theo yêu cầu của người và cơ
quan có thẩm quyền.

+ Quản lý đội ngũ HGVLĐ trên địa
bàn theo phân cấp.
- Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội có trách nhiệm:

Các Chương II và III, quy định các
tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục bổ
nhiệm, miễn nhiệm HGVLĐ; thẩm
quyền, trình tự cử HGVLĐ căn cứ
theo Bộ luật Lao động và Nghị định
số 145/2020/NĐ-CP.

+ Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm,
lập và đề xuất nhu cầu bổ nhiệm
HGVLĐ trên địa bàn quận, huyện
được phân cấp đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Chương IV quy định các trình tự, thủ
tục giải quyết tranh chấp lao động
của HGVLĐ cụ thể đối với các tranh
chấp lao động cá nhân, tranh chấp
lao động tập thể về quyền và tranh
chấp lao động tập thể về lợi ích.

+ Rà soát các hồ sơ đủ điều kiện, báo
cáo Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội để tổng hợp, thẩm định;

Chương V, quy định các chế độ và
điều kiện đảm bảo cho các hoạt
động của HGVLĐ theo quy định
của Bộ luật Lao động, Nghị định số
145/2020/NĐ-CP và các văn bản liên
quan khác.

+ Trách nhiệm quản lý đội ngũ HGVLĐ
theo phân cấp.

+ Tiếp nhận hồ sơ;

+ Đăng tải danh sách các HGVLĐ (đã
được bổ nhiệm) trên địa bàn quận,
thành phố đã được phân cấp.

Quy chế có hiệu lực từ ngày
03/3/3022.

Chương VI, chương cuối cùng quy
định cụ thể trách nhiệm quản lý
công tác HGVLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội
- Đối với Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội:
+ Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bổ
nhiệm HGVLĐ của toàn tỉnh; Tiếp
nhận hồ sơ; Tổng hợp và thẩm định
các hồ sơ trên địa bàn toàn tỉnh
trước khi đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh bổ nhiệm; Đăng tải danh sách
các HGVLĐ đã được bổ nhiệm trên
địa bàn được phân cấp theo Quy
chế;
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách hỗ trợ cho người lao động
có quan hệ lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Căn cứ: Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Căn cứ: Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
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SỐ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thị trường lao động năm 2022
"Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ"

Nguồn: Tổng cục
Thống kê

MỌI THÔNG TIN XIN GỬI VỀ:

Trang 8

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
Địa chỉ: Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:(024) 39369805
bantin@cird.gov.vn
Email:
www.quanhelaodong.gov.vn
Website: http://www.quanhelaodong.gov.vn

