
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 75/KH-SLĐTBXH    Bình Thuận, ngày  07  tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, 

 nhà đầu tư hàng tháng liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước 

về lĩnh vực Lao động, Việc làm và Dạy nghề 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3326/UBND-KT 

ngày 04/10/2022 về việc tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp, nhà đầu tư, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH xây dựng kế hoạch tổ 

chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư (doanh nghiệp) hàng 

tháng liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động, Việc làm và 

Dạy nghề, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh, lắng nghe những 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm 

của Sở để kịp thời xử lý, giải quyết; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Hàng tháng tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. 

- Trên cơ sở đăng ký của doanh nghiệp, phải bố trí thời gian, địa điểm, thành 

phần tham dự buổi đối thoại, làm việc được chu đáo; khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp được giải quyết một cách thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH: chủ trì. 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan. 

- Chủ doanh nghiệp và nhân viên phụ trách. 

2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng. 

3. Hình thức: Buổi đối thoại, làm việc được tổ chức trực tiếp tại Sở Lao động 

– TB&XH. Doanh nghiệp khi có nhu cầu đăng ký đối thoại phải điền đầy đủ thông 

tin liên quan vào phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi về Sở Lao động – TB&XH tỉnh 

Bình Thuận trước ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ: 

- Cơ quan: Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bình Thuận. 

- Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Hộp thư điện tử (Email): sldtbxh@binhthuan.gov.vn. 
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- Trang thông tin điện tử (Website): https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: (0252) 3822462 (Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề). 

*Lưu ý: Những nội dung đề nghị đối thoại, làm việc nhận sau ngày 15 hàng 

tháng, Sở Lao động – TB&XH sẽ xem xét, giải quyết ở kỳ đối thoại, làm việc của 

tháng tiếp theo. 

4. Địa điểm: Tại Sở Lao động – TB&XH – số 17 đường Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch; tham mưu thông báo lịch tổ chức đối thoại, 

làm việc, gửi các doanh nghiệp, phòng, đơn vị có liên quan trước 03 ngày làm việc.  

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Sở chuyển 

đến; có trách nhiệm phân loại, tham mưu chuyển các ý kiến, kiến nghị của doanh 

nghiệp đến các phòng, đơn vị có liên quan để tham mưu trả lời. 

- Tổng hợp các nội dung trả lời, trình Lãnh đạo Sở để xem xét, quyết định. 

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ buổi đối 

thoại, làm việc với doanh nghiệp. 

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25 

hàng tháng.  

2. Văn Phòng Sở 

- Đăng thông tin kế hoạch và thông báo lịch đối thoại, làm việc hàng tháng với 

doanh nghiệp trên trang Website của Sở. 

- Theo dõi các thông tin phản hồi; việc đăng ký đối thoại, làm việc của doanh 

nghiệp trên Website và hộp thư điện tử của Sở để cung cấp thông tin cho Phòng Lao 

động, Việc làm và Dạy nghề trước ngày 15 hàng tháng. 

3. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan 

- Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp do Phòng Lao động, Việc 

làm và Dạy nghề cung cấp; nghiên cứu trả lời và chuyển lại cho Phòng Lao động, 

Việc làm và Dạy nghề đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ có liên quan và tham gia buổi đối thoại, làm việc với 

doanh nghiệp. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp 

hàng tháng liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động, Việc 

làm và Dạy nghề của Sở Lao động – TB&XH; đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Quản trị mạng đăng website Sở; 

- Lưu: VT, LĐVLDN (Phụng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Minh Tâm 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……………., ngày          tháng    năm 2022 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỐI THOẠI, LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG………/2022 

 

Kính gửi: Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bình Thuận 

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................  

Điện thoại: .................................... ; Fax: ..............................................................  

Người đại diện pháp luật: ......................................................................................  

Chức vụ: ................................................................................................................  

Người đại diện doanh nghiệp để liên hệ: ..............................................................  

Điện thoại di động: ................................................................................................  

Nội dung đăng ký làm việc: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ............................................................................................................................... …. 

Kính đề nghị Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH xem xét nội dung đăng ký và 

xếp lịch gặp doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và nghe doanh nghiệp 

trình bày những khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trân trọng./.  

 

 

         ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

              (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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