
 

  BÁO CÁO 

 Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, Văn bản số 1149/STP-XDKT&TDTHPL ngày 

23/11/2022 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo kết quả thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính và báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022, UBND thị x  Hồng Lĩnh báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI 

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật  

U  ban nh n d n thị x  ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/02/2022), trong đó có nội 

dung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp trên địa bàn; ngoài ra UBND thị 

xã còn ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 25/3/2022 về theo dõi thi hành 

pháp luật lĩnh vực trọng t m năm 2022, đồng thời Phòng Tư pháp ban hành văn 

bản triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh 

vực trọng t m liên ngành gửi các cơ quan, đơn vị và UBND phường, x  nghiên 

cứu, tham khảo, phục vụ công tác tra cứu, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng t m, liên ngành năm 2022 

 Chỉ đạo phòng Tư pháp x y dựng Kế hoạch số 05/KH-TP  ngày 18/10/2022 về 

kiểm tr công tác Tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 tại UBND các 

phường, x , theo đó từ ngày 08/11/2022 đến ngày 12/11/2022 đ  tiến hành kiểm tra 

công tác Tư pháp và theo dõi thi hành pháp luật tại 6 phường, x  trên địa bàn, sau 

kiểm tra đ  ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi UBND các phường, x  và các 

cá nh n tổ chức liên quan biết. Thực hiện lấy phiếu khảo sát đánh giá tình hình thi 

hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng t m, liên ngành về tình hình thi hành pháp 

luật trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người d n, người lao động, người sử dụng 

lao động, doanh nghiệp, hợp tác x , hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và 

giải quyết tranh chấp lao động và đình công theo yêu cầu của Sở Tư pháp.  

 1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 
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Hiện nay phòng Tư pháp chỉ có 02 biên chế (01 trưởn  phòng và 01 chuyên 

viên), số lượng công chức ít trong khi khối lượng công việc rất nhiều và khó nên  

chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL trong thực tiễn. 

Về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở thị x  và cấp x  cơ bản đ  được 

đảm bảo; còn kinh phí thì đối với các đơn vị cấp x  chưa được đảm bảo cho các 

hoạt động về theo dõi THPL nên việc thi hành nhiệm vụ còn gặp khó khăn. 

Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận thực hiện theo dõi thi 

hành pháp luật (THPL) ở các cấp được quan tâm thực hiện, nội dung tập huấn, bồi 

dưỡng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Hình thức tổ chức thông qua các buổi hội nghị 

giao ban, hội nghị chuyên đề, thông qua việc cung cấp thông tin tài liệu để nghiên 

cứu, trao đổi.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật vẫn còn hạn chế. 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật là nhiệm vụ có phạm vi rộng, liên 

quan đến rất nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi rộng, áp lực nhiều và khó trong khi 

cán bộ đầu mối là công chức Phòng Tư pháp chỉ có 02 người nên rất khó khăn 

trong thực thi nhiệm vụ. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 

Trên cơ sở các quy định về công tác theo dõi THPL, UBND thị x  giao 

Phòng Tư pháp chủ động tham mưu x y dựng, trình Ủy ban nh n d n thị x  ban 

hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, đ  giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị x  và UBND các phường, 

x . Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các phường, x  tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến các Bộ Luật, Luật và các văn bản pháp luật hướng 

dẫn thi hành cho đội ng  cán bộ, công chức, viên chức, từng bước n ng cao 

nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện tốt pháp luật trên tất cả các lĩnh vực trên địa 

bàn. UBND thị x  đ  chỉ đạo thi hành các văn bản theo đúng quy định; đ  tổ chức 

thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức để cán bộ, 

công chức và Nh n d n hiểu, thi hành theo đúng quy định.  

Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết: Phần lớn 

văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp 

luật; đa số văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.  

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

Công tác tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nh n lực cho thi hành 

pháp luật
 
còn ít, chưa đảm bảo biên chế theo đúng quy định. 

Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật luôn được UBND 

thị x  quan t m, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các 

phường, x  triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên văn bản 

mới ban hành, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện. Đồng 
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thời, hàng tháng UBND thị x  đ  chỉ đạo phòng Tư pháp chủ động cập nhật, lập 

danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và thị x  mới 

được ban hành gửi qua hệ thống điều hành chung của thị x  để toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động biết, tìm hiểu và thực hiện. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

Việc thi hành pháp luật trên địa bàn được quan t m, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền trên địa bàn thị x . Các Bộ luật, Luật, văn bản pháp luật 

được ban hành; nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công d n, Luật 

Phòng, chống tham nh ng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (sửa đổi)… đều được UBND thị x  chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến rộng r i đến tận từng cán bộ, công chức và Nh n d n để tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. 

Năm 2022, UBND thị x  giao Thanh tra thị x  tiến hành 03 cuộc thanh tra, 

trong đó: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản 

lý nhà nước về tài chính và phòng, chống tham nh ng tại phòng Quản lý đô thị, 

Ban quản lý dự án đầu tư x y dựng thị x  và thanh tra trách nhiệm trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về tiếp công d n, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nh ng đối với Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu. 

Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

trong công tác tiếp công d n, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Năm 2022, UBND thị x  

tiếp 84 lượt công dân, nhận 50 đơn, trong đó, khiếu nại 06 đơn, tố cáo 03 đơn, kiến 

nghị, phản ánh 41 đơn. Các vụ việc được UBND thị x  chỉ đạo thụ lý, giải quyết 

đúng theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản pháp luật hiện hành khác. 

3.2. Tìn   ìn  tuân t ủ p áp luật của tổ c ức, cá n ân 

Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tìn   ìn  tội p ạm): Năm 2022, tình 

hình thi hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo 

đúng quy định pháp luật. Điều tra khám phá 15/17 vụ phạm pháp hình sự (đạt t  lệ 

88%); triệt phá 02 ổ nhóm, 07 đối tượng về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ 

chức đánh bạc; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, 

đ  kiểm tra, phát hiện, xử lý 20 vụ, 20 đối tượng, thu giữ hàng hóa khoảng 133 

triệu đồng. Kiểm tra, phát hiện, xử lý 24 vụ, 24 trường hợp vi phạm pháp luật về 

môi trường, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ 60kg mỡ động vật, 40 

m
3
 đất, cát. Đấu tranh, bắt giữ, xử lý 25 vụ, 39 đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng 

trái phép chất ma túy, thu giữ 6,6904 gam Methamphetamine, 20,5291 gam 

Heroin và một số tang vật có liên quan. Các vụ án, bị can bị khởi tố đều đảm bảo 

đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không có trường hợp để xẩy ra oan 

sai, b  lọt tội phạm. Chất lượng hồ sơ các vụ án ngày một được n ng lên, không 

có vụ án nào bị Viện kiểm sát, Tòa án nh n d n cùng cấp trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung, điều tra lại; không có bị can nào Tòa án x t xử tuyên bị cáo không phạm tội. 
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Tình hình vi phạm pháp luật hành chính:
: 
Đến thời điểm 30/11/2022, tổng số 

đối tượng vi phạm hành chính đ  bị áp dụng hình thức phạt tiền trên địa bàn thị x  

là 35 đối tượng, số tiền phạt thu được từ 35 vụ là: 166.600.000 đồng; tron  đó: 
UBND thị x  đ  ban hành 06 Quyết định xử phạt VPHC, số tiền phạt thu được: 

132.300.000 đồng; UBND các phường, x  ban hành 29 Quyết định xử phạt 29 đối 

tượng, đ  thi hành 29 quyết định, số tiền phạt thu được 31.300.000 đồng. Nhìn 

chung, trong quá trình thực hiện, UBND thị x  đ  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm hành chính. Quá trình xử lý đều đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

qua công tác bồi thường của Nhà nước: Trong quá trình thực hiện các lĩnh vực 

công tác trên địa bàn trong năm 2022 không có trường hợp nào yêu cầu việc giải 

quyết bồi thường nhà nước theo Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước 

III. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG L NH VỰC 

TRỌNG T M, LIÊN NGÀNH   

1. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử 

dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng do đại dịch COVI -19  

1.1. Việc ban  àn  các văn bản c ỉ đạo, điều  àn , tổ c ức t ực  iện các 
c ín  sác  về  ỗ trợ côn  tác p òn , c ốn  Covid-19 

Tham mưu UBND thị x  ban hành 11 văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức 

thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người d n gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người d n gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 và Nghị 

quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 

- 19, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2022 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 33/2021/QĐ-

TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid -19, cụ thể: 

- Quyết định 745/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định Nghị quyết 42/NĐ-CP trên địa bàn thị x ; 

- Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày ngày 29/4/2020 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 42/NQ-CP; 

- Công văn 586/UBND-LĐTBXH ngày 06/5/2020 về việc triển khai thực hiện 

lập hồ sơ hỗ trợ người d n, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Quyết 



5 

 

  

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người d n gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; 

- Thông báo số 01/TB-HĐTB ngày 04/5/2020 về việc thông báo ph n công 

nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thẩm định; 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 09/8/2021 của UBND thị x  về việc triển 

khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị x  Hồng Lĩnh;  

- Công văn số 1908/UBND-LĐXH, ngày 06/12/2021về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và  Quyết định số 51/2021/QĐ-

UBND của UBND tỉnh; 

- Công văn số 1809/UBND-LĐXH ngày 17/11/2021 về việc thực hiện chi 

trả hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 theo quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày 17/01/2022 về việc thành lập Tổ 

thẩm định hồ sơ hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 theo Quyết định số 

51/2021/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh; 

- Công văn số 14/UBND-LĐTBXH, ngày 05/01/2022 về việc đôn đốc hỗ 

trợ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 51/2021/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh; 

- Công văn số 301/UBND-LĐTBXH, ngày 03/3/3022 về việc báo cáo kết 

quả chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID -19. 

1.2. Kết quả t ực  iện 

 1.2.1. Kết quả t ực  iện N  ị quyết số 42/NQ-CP n ày 09/4/2020 của C ín  p ủ 

* N óm đối tượn  N ười có côn  với các  mạn , Bảo trợ xã  ội,  ộ n  èo, 
cận n  èo 

- Tổng số đối tượng đ  được phê duyệt: 4.498 người, tổng số kinh phí hỗ trợ: 

5.346.000.000 đồng, trong đó:  

+ Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đ i hàng tháng: 1.536 

người, kinh phí hỗ trợ: 2.304.000.000 đồng. 

+ Đối tượng bảo trợ x  hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng: 

1.094 người, kinh phí hỗ trợ: 1.641.100.000 đồng. 

+ Nh n khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 1868 khẩu, kinh phí hỗ trợ: 

1.401.000.000 đồng. 

* N óm đối tượn   ộ kin  doan  kê k ai t uế dưới 100 triệu: Tổng số hộ 

được phê duyệt: 69 hộ, kinh phí hỗ trợ 69.000.000 đồng. 

*  N óm đối tượn  lao độn  k ôn  có  iao kết  ợp đ n  lao độn  (lao độn   tự 
do): Tổng số lao động được phê duyệt là: 74 người, kinh phí hỗ trợ 74.000.000 đồng. 
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 UBND thị x  đ  chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và X  hội đ  chi 

trả cho 4.641 đối tượng với số tiền 5.890.000.000đ. Đ  hoàn hoàn thành việc 

quyết toán theo quy định. 

1.2.2.  Kết quả t ực  iện N  ị quyết số 68/NQ-CP n ày 01/7/2021 của C ín  p ủ 

a) Chính sách hỗ trợ người lao động tạm ho n thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương 

- Đối tượng nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến 

dưới 01 tháng (số lượng, kinh phí): 0 

- Đối tượng nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên (số lượng, 

kinh phí): 57 đối tượng, với số tiền 261.470.000 đồng 

- Hỗ trợ lao động đang mang thai; trẻ em dưới 6 tuổi: 11 lao động mang 

thai, 39 lao động có con nh  dưới 6 tuổi, với số kinh phí: 50.000.000 đồng. 

b) Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc  

- Tổng số doanh nghiệp, đối tượng, kinh phí đ  được hỗ trợ: 2.311 đối 

tượng với số tiền: 3.969.000.000đ. Hiện nay đ  chi trả cho 2.303 lao động, với số 

tiền 3.951.000.000 đồng. Số còn lại lý do chưa chi trả 08 lao động trùng và sai đối 

tượng với số tiền 18.000.000đ. 

c) Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:  Đối tượng, đề nghị hỗ trợ: 0 

d) Triển khai hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Tổng số đối tượng, kinh phí đề 

nghị hỗ trợ: 421 đối tượng, đ  được hỗ trợ: 421 đối tượng, tổng kinh phí đ  được 

hỗ trợ: 356.300.000đ 

1.3. N ữn  t n tại, k ó k ăn: 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2022 và Quyết định 

33/2021/QĐ-TTg ban hành nhưng không có tập huấn, hướng dẫn cụ thể nên có 

những thời điểm còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện ở các nhóm đối 

tượng. 

- Việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc thông qua hệ 

thống dịch vụ công Quốc gia gặp nhiều khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ, các 

đối tượng như người lao động ngừng việc mang thai, người lao động ngừng việc 

nuôi con nh  dưới 6 tuổi, số lượng đối tượng được hưởng đông nên việc trùng lặp 

dễ xảy ra. 

2. Tình hình giải quyết tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn thị xã 

2.1. Tìn   ìn  lao độn , doan  n  iệp trên địa bàn 

 Thị x  Hồng Lĩnh có 209 doanh nghiệp, vớ 5.316 lao động (tập trun  c ủ 

yếu ở l n  vực may mặc). Nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực 

hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Lao động; vệ sinh, an toàn lao 

động ngày càng được các đơn vị, doanh nghiệp chú trọng. Đời sống người lao 
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động từng bước được cải thiện. Hàng năm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

thị x  đ  thu hút, giải quyết việc làm mới từ 1.200 - 2.500 lao động.  

2.2. Tìn   ìn   iải quyết vụ việc liên quan đến đìn  côn  của một số côn  n ân 
tại Côn  ty TN    aivina   n    n  

2.2.1. Diễn biến của việc đìn  côn  tại Côn  ty  

- Ngày 14/02/2022, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thực hiện chi trả tiền 

lương tháng 01/2022 cho Công nh n lao động (CNLĐ); sau khi nhận được phiếu 

trả lương, 52 công nh n thuộc đối tượng đủ 3 năm công tác (tín  đến t ời điểm 
31/12/2021) không th a m n về tiền lương theo chế độ mới nên đ  tập trung về 

phòng họp yêu cầu Ban Giám đốc Công ty giải thích, được Ban Giám đốc Công ty 

trả lời, đối thoại trực tiếp nhưng công nh n vẫn chưa đồng ý và đưa ra 02 ý kiến 

như sau:  

(1) Vì sao những công nh n lao động đủ 03 năm công tác theo quy định của 

pháp luật thì được tăng 5% lương nhưng trên bảng lương tháng 01/2022 so với 

lương tháng 12/2021 thì chưa có khoản tăng 5%? 

(2) Vì sao những công nh n vào cùng một thời điểm, cùng một trình độ tay 

nghề nhưng phụ cấp lại khác nhau? 

L nh đạo Công ty đ  tiếp thu 02 nội dung đề xuất của công nh n lao động 

và hứa trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, do ngày 15/02/2022, Trưởng phòng Nh n 

sự phụ trách tiền lương của Công ty phải nghỉ việc do là đối tượng F1 Covid-19, 

Công ty chưa kịp thời bố trí người để giải quyết những kiến nghị nêu trên của 

công nh n lao động nên vào lúc 11 giờ 50 phút (sau giờ ăn ca), một nhóm công 

nh n khoảng 50 đến 60 người tập trung trước sảnh Văn phòng Công ty để tiếp tục 

đề xuất, kiến nghị. Thấy sự việc tập trung đông người này, một số công nh n khác 

trong thời gian nghỉ trưa c ng tập trung lại, với số lượng khoảng 500 công nh n 

(c ủ yếu CN Đ ở xưởn  B - xưởn  sản xuất  ăn  tay; còn CN Đ ở xưởn  A và 
xưởn  C vẫn làm việc bìn  t ườn ). 

2.2.2. N uyên n ân dẫn đến đìn  côn : Nguyên nhân chính là do Công ty 

chưa kịp thời giải quyết tăng lương 5% cho một số CNLĐ và chưa giải thích về 

mức trả phụ cấp cho người lao động ở từng vị trí làm việc. Bên cạnh đó, do chế độ 

tiền lương, phụ cấp…của CNLĐ công ty còn thấp so với nhu cầu, cộng với hiệu 

ứng đám đông dẫn đến sự việc. 

2.2.3. P ươn  án  iải quyết  

- Sau khi nắm được thông tin, Chủ tịch UBND thị x  đ  kịp thời chỉ đạo 

Phòng Lao động, Thương binh và X  hội phối hợp với Liên đoàn Lao động thị x , 

Công an thị x  trực tiếp xuống Công ty nắm bắt tình hình, phối hợp với công ty 

cùng giải quyết sự việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

- Chủ tịch UBND thị x  ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 

16/02/2022 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết một số vấn đề về kiến 

nghị  của công nh n tại công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, gồm 10 thành viên, do 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị x  làm Tổ trưởng trực tiếp xuống làm việc với 
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l nh đạo Công ty về các phương án giải quyết đảm đúng theo quy định của pháp 

luật, đồng thời cử đại diện Phòng Lao động, Thương binh và X  hội, Công an thị 

x  phối hợp với Liên đoàn Lao động thị x , tham dự buổi đối thoại giữa Tổng 

Giám đốc với Công nh n người lao động công ty, cùng tháo gỡ những vướng mắc 

khó khăn. 

- Liên đoàn Lao động thị x  hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở 

Công ty tổ chức đối thoại giữa l nh đạo Công ty với tập thể người lao động, kịp 

thời giải quyết những kiến nghị, tranh chấp phát sinh. Chỉ đạo Ban Chấp hành 

công đoàn cơ sở Công ty Haivina thường xuyên tuyên truyền vận động CNLĐ 

không tụ tập đông người, không nghe người khác kích động, không g y mất ổn 

định an ninh trật tự; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19; nhanh 

chóng trở lại sản xuất bình thường.  

2.2.4. Kết quả  iải quyết 

  Sau cuộc làm việc đối thoại giữa Tổng giám đốc Công ty với công nh n, 

người lao động công ty (có ý kiến phản ánh). Công ty TNHH Haivina đ  có Thông 

báo số 96/TB-HVNHL, ngày 15/02/2022 về việc trả lời kiến nghị, phản ánh, thắc 

mắc của người lao động, theo đó Công ty đ  trả lời và giải quyết 12 kiến nghị 

phản ánh của người lao động công ty (có ý kiến phản ánh) theo các quy định của 

pháp luật và nội quy, quy chế của công ty. Đến ngày 17/02/2022 Công nh n trở lại 

làm việc bình thường. 

2.2.5. T n tại, k ó k ăn 

- Các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động theo 

định kỳ. Một số chưa thực hiện x y dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương 

cho người lao động, thời hạn n ng lương chưa đúng quy định. Việc thực hiện các 

quy định về ATVSLĐ chưa được quan t m đúng mức, việc huấn luyện ATVSLĐ 

còn ở mức thấp, cá biệt có đơn vị tại thời điểm kiểm tra chưa tổ chức huấn luyện 

ATVSLĐ cho công nh n, người lao động. 

- Việc thành lập tổ chức công đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn, t  lệ doanh 

nghiệp thành lập công đoàn thấp. Một số công đoàn cơ sở chưa thực hiện tốt chức 

năng tham gia quản lý; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với công nh n chưa thường xuyên. Nhiều chủ đơn vị doanh nghiệp chưa tạo 

điều kiện để thành lập công đoàn và thực hiện việc trích đóng kinh phí Công đoàn 

theo Luật Công đoàn và các văn bản liên quan. 

- Nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn diễn ra; mức lương đóng BHXH, 

BHYT cho người lao động thấp hơn nhiều lần so với mức lương thực tế, có nhiều 

đơn vị chỉ đóng BHXH, BHYT với mức tối thiểu, g y thiệt thòi rất lớn cho người 

lao động khi giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn hoặc khi về hưởng chế độ hưu 

trí. Có tình trạng người ngoài doanh nghiệp, cơ sở SNKD gửi đóng BHXH, BHYT 

tại các đơn vị, trong lúc người trong doanh nghiệp, cơ sở SNKD thì không được 

đóng. 
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3. Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

3.1. Về trác  n iệm quản lý, bảo vệ mốc  iới  àn  lan  bảo vệ n u n nước, 
trác  n iệm k i để xẩy ra  iện tượn  lấn, c iếm, sử dụn  trái p ép p ần đất t uộc 
p ạm vi  àn  lan  bảo vệ n u n nước trên địa bàn: UBND thị x  chỉ đạo các 

phòng, ngành liên quan thực hiện cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ mốc 

giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo thẩm quyền. Thời gian qua trên địa bàn có 

xẩy ra hiện tượng một số hộ gia đình, cá nh n tự ý lấn, chiếm, sử dụng trái ph p 

phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tại các khu vực 

chưa được cắm mốc. 

3.2. Về việc c ỉ đạo UBND cấp xã tron  việc quản lý  àn  lan  bảo vệ n u n 
nước trên địa bàn: Thời gian qua, UBND thị x  thường xuyên chỉ đạo UBND các 

phường, x  thực hiện việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3. Về việc p ối  ợp với Sở Tài n uyên và Môi trườn  tron  việc xây dựn  
Dan  mục các n u n nước p ải lập  àn  lan  bảo vệ trên địa bàn: Khi có yêu 

cầu, UBND thị x  đ  chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường trong việc x y dựng danh mục các nguồn nước phải bảo vệ trên địa 

bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

3.4. Về việc p ối  ợp với tổ c ức, cá n ân vận  àn     c ứa tron  việc xây 

dựn  p ươn  án cắm mốc  iới xác địn   àn  lan  bảo vệ    c ứa t ủy điện, t ủy 
lợi trên địa bàn và p ối  ợp t ực  iện việc cắm mốc  iới trên t ực địa sau k i 
p ươn  án cắm mốc  iới được p ê duyệt: UBND thị x  chỉ đạo các phòng chuyên 

môn phối hợp với Công ty TNHH Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh trong việc x y dựng 

phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy lợi trên địa bàn 

đảm bảo đúng quy định và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau 

khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt. 

3.5. P ối  ợp với Sở Tài n uyên và Môi trườn  xây dựn  p ươn  án cắm mốc 
 iới  àn  lan  bảo vệ sôn , suối, kên , rạc ,    tự n iên,    n ân tạo ở đô t ị, k u 
dân cư tập trun  và các n u n nước k ác trên địa bàn và p ối  ợp t ực  iện việc 

cắm mốc  iới trên t ực địa sau k i p ươn  án cắm mốc  iới được p ê duyệt: Thời 
gian qua, khi có yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị x  chỉ đạo các 

phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc x y 

dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, 

hồ nh n tạo và các nguồn nước khác trên địa bàn đồng thời phối hợp thực hiện việc 

cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt. 

IV. ĐỀ  UẤT, KIẾN NGH  

1. Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các quy định của 

pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính, xử lý những điểm bất cập, không khả thi, không thống nhất 

trong các văn bản pháp luật. 
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2. Đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên 

sâu cho đội ng  cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 

để n ng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm n ng cao chất lượng của công 

tác theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Đề nghị các bộ, ngành ban hành quy định cụ thể về nguồn kinh phí đảm 

bảo cho các hoạt động cụ thể về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các cơ 

quan, đơn vị, địa phương./. 
 

  i nhận  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị x ; 

- Lưu: VT; TP. 

 

TM.     AN NH N   N 

CH  T CH 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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