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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, 
người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 Trong thời gian qua, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, 
quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác 
hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội 
đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi, công tác 
hỗ trợ vẫn chưa đạt kết quả mong muốn; một bộ phận doanh nghiệp và người lao 
động vẫn còn nhiều khó khăn; đặc biệt, do nhu cầu cần trang trải cuộc sống trước 
mắt, một bộ phận người lao động đã chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội một lần 
làm ảnh hưởng không tốt đến chính sách đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững 
đối với người lao động và sự phát triển ổn định của thị trường lao động. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn, ổn định và phát triển thị trường lao động, 
đảm bảo đời sống an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 
đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

a) Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, 
giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 
Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
Chương trình. 

b) Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. 

c) Tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ 
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trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; 
chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất 
thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Trên cơ 
sở đó, khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách 
hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; 
đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong 
trường hợp cần thiết. 

d) Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14 
tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng 
cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đẩy mạnh các 
giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, tổ chức thông 
tin, điều tiết kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường 
lao động. 

đ) Tập trung nguồn lực, tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện đảm 
bảo tiến độ, hiệu quả công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao 
động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích 
lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn 
chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi 
bảo hiểm xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những 
vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực 
hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát 
triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội đã được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao; hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các địa phương tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát thực hiện; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội 
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, 

TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TKBT; 

- Lưu: VT, KGVX (02) 

LTKH

. 
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