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Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện Công văn số 671/UBND-KT ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

Để thực hiện tốt các chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an 

toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị rà 

soát việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại đơn vị về lao động, ký 

kết hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), an toàn vệ sinh lao 

động (ATVSLĐ) và thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, Luật 

Việc làm năm 2013, Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ năm 2015. Cụ thể: 

1. Về lĩnh vực lao động 

- Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động 6 tháng, hàng 

năm trước ngày 25/5 và 25/11 gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy 

định tại Điều 6, Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/4/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội.  

- Hợp đồng lao động: Các đơn vị rà soát và thực hiện ký hợp đồng lao động 

đối với người lao động chưa ký hợp đồng lao động trong đơn vị theo quy định tại 

Chương III, Bộ luật Lao động năm 2012; các nội dung chính của hợp đồng lao 

động được quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 4 Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 

- Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp với Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội (quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 

lao động trở lên). 

- Rà soát mức lương của người lao động, đảm bảo thực hiện theo quy định 

về mức lương tối thiểu vùng (hiện nay thực hiện theo Nghị định số 90/2019/NĐ-

CP ngày 15/11/2019). 

- Thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Theo quy định tại Bộ luật 

Lao động năm 2012 (từ Điều 104-117), Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 

10/5/2013 của Chính phủ và các văn bản chuyên ngành vận tải. 

Đối với các công việc được quy định trong danh mục nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (lái 
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xe vận tải chuyên dùng, có trọng tải từ 60 tấn trở lên, lái xe ô tô chở khách từ 80 

ghế trở lên,...): Thời gian làm việc không được quá 06 giờ trong 01 ngày. 

2. Về lĩnh vực BHXH 

Tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH 

năm 2014; tham gia BHTN bắt buộc đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên theo quy định tại Điều 43, Luật 

Việc làm năm 2013. 

3. Về lĩnh vực ATVSLĐ: 

- Thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại, các 

biện pháp đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động. 

- Tổ chức bộ phận làm công tác ATVSLĐ hoặc cử cán bộ phụ trách 

ATVSLĐ theo quy định tại Điều 72 Luật ATVSLĐ năm 2015, Điều 36 Nghị định 

số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

- Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nội quy, quy trình đảm bảo 

ATVSLĐ theo quy định tại Điều 15 Luật ATVSLĐ năm 2015; kế hoạch ATVSLĐ 

hàng năm theo Điều 76 Luật ATVSLĐ năm 2015. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tự 

kiểm tra toàn diện ít nhất 01 lần/năm ở cấp cơ sở; cải thiện điều kiện lao động. 

- Đảm bảo máy, thiết bị được sử dụng, vận hành đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ATVSLĐ; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy, thiết bị. 

- Rà soát, phân loại lao động theo danh mục công việc nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV) hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại V, VI) do Bộ Lao động- Thương binh và 

Xã hội ban hành để thực hiện đúng các chế độ: bồi dưỡng bằng hiện vật, giảm giờ 

làm việc,… 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhận cho người lao động đảm bảo số 

lượng, chất lượng và theo đúng danh mục quy định tại phụ lục 1, Thông tư số 

04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã 

hội. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động (định kỳ 01 năm/lần đối với công việc bình thường, 06 tháng/lần 

đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm); lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động theo quy định tại Điều 

27 Luật ATVSLĐ năm 2015. 

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định tại Điều 13, 14 Luật ATVSLĐ năm 2015, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ. 
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- Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Tình hình tai nạn lao động: báo cáo 6 tháng và hàng năm (trước ngày 05/7 

và 10/01 năm sau) theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016; 

+ Công tác ATVSLĐ: Báo cáo hàng năm (trước ngày 10/01 năm sau) theo 

quy định tại Điều 10, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày  ngày 15/5/2016 

của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 

4. Thực hiên các chế độ ưu đãi đối với đối tượng chính sách: người 

khuyết tật, người cao tuổi khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách 

- Có thiết kế chuyên dùng lên xuống ô tô cho người khuyết tật đi xe lăn; 

- Ưu tiên chỗ ngồi cho người khuyết tật và người cao tuổi; 

- Giảm giá vé cho người khuyết tật và người cao tuổi; 

- Tập huấn nghiệp vụ và đạo đức tác phong cho đội ngũ lái xe và nhân viên 

phục vụ trên xe. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật lao động. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với phòng chuyên môn của Sở 

để được hướng dẫn, giải đáp (Phòng Lao động, Việc làm - BHXH, SĐT: 

02053.876.682/775.469)./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- SGTVT; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng BTXH-TE; 

- Lưu VT, LĐVL-BHXH.                                                          

     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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