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Số:    /KH-KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Phú Yên,  ngày         tháng 6  năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động,  
Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; đối thoại  

với người lao động tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và  
Khu kinh tế Nam Phú Yên năm 2022. 

  
 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2021;  

Triển khai kế hoạch 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, người sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; 

 Theo kết quả làm việc và thống nhất giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 

Yên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các doanh nghiệp vào các ngày 
2,3/6/2022.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức đối thoại với người lao động tại các doanh nghiệp 

trong  các khu công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên năm 2022, như sau:  

1. Mục đích:  

- Nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật, xây dựng 
mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, góp phần 

thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội;  

- Ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp 

lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT Nam Phú Yên. 

 2. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức:  

2.1. Đối tượng: Người sử dụng lao động và người lao động đang làm việc tại 
các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nam Phú Yên.  

2.2. Thời gian tổ chức: 
 

 

Stt 

 

Tên doanh nghiệp 

 

Thời gian 
Số lượng người 

tham dự 

Ghi chú 

1 Công ty TNHH Hùng Bang Từ 13h30 -17h00 

ngày 9/6/2022 
Khoảng 200 

 

2 Công ty TNHH Hào Hưng 8h00-11h30 ngày 

10/6/2022 
Khoảng 150 
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3 Công ty Cổ phần Thành Phúc 13h30-17h00  

ngày 10/6/2022 
Khoảng 75 

 

4 Công ty TNHH Xin Bang 
8h00-11h30  ngày 

13/6/2022 
Khoảng 100 

 

5 Công ty TNHH Concept 
Eyewear Manufacture 

13h30 -17h00 
ngày 13/62022 

Khoảng 150 
 

6 Công ty Cổ phần Foodtech- 

Chi nhánh Phú Yên 

8h00-11h30  ngày 

14/6/2022 Khoảng 250 
 

7 Công ty TNHH Harry & 

 

13h30 -17h00 

ngày 14/6/2022 Khoảng 110 
 

8 

Công ty TNHH Mosc Việt 

Nam 

 

8h00 -11h30 ngày 

15/6/2022 Khoảng 30 

 

9 
Công ty TNHH CN Semco 

Phú Yên 

13h30 -17h00 

ngày 15/6/2022 Khoảng 400 
 

10 
Công ty TNHH Dệt may 

Miramar 

8h00-11h30  ngày 

16/6/2022 Khoảng 145 
 

11 
Chi nhánh Công ty TNHH 

OLam Việt Nam tại Phú Yên 

13h30 -17h00 

ngày 16/6/2022 Khoảng 350 
 

12 
Công ty CP An Hưng (Cụm xí 

nghiệp may An Hưng) 

13h30 -17h00 

ngày 17/6/2022 Khoảng 300 

 

13 Xí nghiệp chế biến song mây 
xuất khẩu Hòa Hiệp 

8h00 -11h30  
ngày 17/6/2022 Khoảng 600 

 

14 
Công ty TNHH Kami Zawa 

Kougei Việt Nam 

13h30 -17h00 

ngày 20/6/2022 Khoảng 155 
 

15 
Công ty TNHH SX hàng 

TTNT Thái Thịnh 

8h00-11h30  ngày 

20/6/2022 Khoảng 400 
 

16 
Công ty TNHH CCIPY Việt 

Nam 

4 buổi  (Từ 23/6-

24/6) Khoảng 619 
 

 

Buổi thứ 1 
8h00 -11h30  

ngày 23/6/2022 Khoảng 160 
 

Buổi thứ 2 
13h30 -17h00 

ngày 23/6/2022 Khoảng 160 
 

Buổi thứ 3 
8h00 -11h30  

ngày 24/6/2022 Khoảng 150 
 

Buổi thứ 4 
13h30 -17h00 

ngày 24/6/2022 Khoảng 150 
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2.3. Địa điểm tổ chức: Tại doanh nghiệp 
 

3. Nội dung thực hiện: 

3.1. Nội dung tuyên truyền: Báo cáo các nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao 
động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:  Hợp đồng lao động, thực 

hiện hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, giải 
quyết tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp ...; 

các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí… 
Đối thoại với người lao động với các nội dung liên quan đến Bộ Luật lao động  

2019, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3.2. Công tác phối hợp: Mời Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cử báo 

cáo viên tham gia báo cáo, đối thoại trong các buổi hội nghị.  

4. Nguồn kinh phí:   

Kinh phí quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động năm 2022.  

5. Tổ chức thực hiện:   

5.1. Phòng Quản lý doanh nghiệp: Chủ trì công tác tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền triển khai theo kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện, tham mưu Lãnh 
đạo mời Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp và cử báo cáo viên. Làm 

việc với các doanh nghiệp dự kiến tổ chức tuyên truyền để chuẩn bị địa điểm, bố trí 
người lao động tham gia buổi tuyên truyền, đối thoại được thuận lợi. Tạm ứng kinh 

phí và thanh quyết toán sau khi hoàn thành chương trình. 

5.2. Văn phòng Ban: Bố trí kinh phí và phương tiện để tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, kịp 

thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ban./.  

(Có bảng dự trù kinh phí gửi kèm) 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở LĐ-TB&XH (phối hợp); 
- Doanh nghiệp theo kế hoạch (thực hiện); 
- Trưởng ban BQLKKT (b/c);  
- Các Phó Trưởng ban BQLKKT (đ/biết); 
- Văn phòng Ban; Phòng KH-ĐT; 
- Lưu VT, QLDN. 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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