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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý, giải quyết tranh chấp lao ñộng,
ñình công, lãn công và chấp hành pháp luật lao ñộng trong
các doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường
công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo việc xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa, ổn ñịnh và tiến bộ
trong doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường chỉ ñạo và chấp hành pháp luật lao ñộng trong các doanh
nghiệp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số
134/TB-VPCP ngày 29/8/2006 của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp bàn biện pháp
xử lý vấn ñề ñình công trong giai ñoạn tới;
Từ cuối tháng 12 năm 2008 ñến nay trên ñịa bàn tỉnh ñã xảy ra các cuộc ñình
công tự phát tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh. Trong quá
trình diễn ra ñình công tại các doanh nghiệp, ñã có những biểu hiện gây mất trật tự
công cộng. Các cuộc ñình công tự phát ñã gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp và
ảnh hưởng ñến ñời sống của người lao ñộng, ảnh hưởng xấu ñến môi trường ñầu tư
và trật tự an ninh xã hội trên ñịa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng
lao ñộng chưa thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật lao ñộng, chưa quan tâm
ñúng mức ñến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao ñộng; ñiều kiện sinh hoạt vật
chất và tinh thần của người lao ñộng trong khu kinh tế và các khu công nghiệp chưa
ñược ñảm bảo; công tác quản lý nhà nước về lao ñộng còn bất cập; nhiều doanh
nghiệp chưa thành lập tổ chức công ñoàn hoặc có thành lập tổ chức công ñoàn nhưng
hoạt ñộng chưa hiệu quả, chưa trở thành người ñại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao ñộng trong doanh nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp dân doanh,
có vốn ñầu tư nước ngoài chưa có tổ chức ñảng, ñoàn thanh niên ñể lãnh ñạo, tập
hợp, vận ñộng, giáo dục người lao ñộng thực hiện tốt pháp luật lao ñộng; ña số người
lao ñộng xuất thân từ nông thôn nên nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật lao
ñộng còn hạn chế; quan hệ cung - cầu về lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh còn mất cân ñối.
ðể khắc phục tình trạng trên, nhằm góp phần ổn ñịnh môi trường ñầu tư và thực
hiện hiệu quả chính sách thu hút ñầu tư của tỉnh, bảo ñảm tăng trưởng kinh tế bền
vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa, ổn
ñịnh và tiến bộ trong các doanh nghiệp; ñảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới;
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp

