
ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

f Số: oh /2014/QĐ-UBND 

Ban hành Quy chế phối họp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng 
quỵ định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân 

f ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
/ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 15 tháng 6 năm 2004 ; 
Căn cứ Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 

ị?về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và 
«đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng; 
I Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ 
đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phổ Hồ Chí 
Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tại Tờ 
trình số ỗĩó /TTr-LĐTBXH ngày <Ẵd tháng ìị năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết 

bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn 
quận BĩnỉrTarL 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký. 
: Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thành viên Đoàn công tác 
Igiải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên 
ctịa bàn quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
quận, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- UBND TP; 

- Sừ LĐ-TBXII TP; 
- Sở Tư pháp TP; / 

: - LĐLĐ TP; / 
- Trung tâm Công báo TP; 
- ƯB MTTQ VN và các Đoàn thể quận; 

Lu-u: VT. 
Aụ 

Bình Tân, ngày A3 tháng năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN/-

Huỳ 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập " Tự do - Hạnh phức 

QUY CHẾ 

Phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định 
pháp ỉuật lao động trên địa bàn quận Bình Tân 

(Ban hành kèm theo Quyết định sơ. 0°h/2014/QĐ-UBND ngàyẨĨ) tháng JT~năm 2014 
của Úy ban nhân dân quận Bình Tân) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích của việc ban hành Quy chế 

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người lao động và người sử 
• dụng lao động trong quan hệ lao động, đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự 

chung trên địa bàn quận, ủy ban nhân dân quận Bình Tân quy định việc giải quyết 
bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động ở các tổ chức 
sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu (gọi chung 

) là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn quận. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
? Quy chế này quy định việc phối hợp và trách nhiệm của thành viên Đoàn 

công tác giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao 
động trên địa bàn quận Bình Tân (sau đây gọi là Đoàn công tác) trong việc hướng 
dẫn giải quyết bước đẩu các vụ đình công diễn ra không đủng theo quy định của 

( pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

Chương II 

; Tổ CHỨC xử LÝ BƯỚC ĐẦU 

Điều 3. Thành phần Đoàn Công tác 
1. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận là Trưởng đoàn; 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng đoàn; các thành 
, viên gồm đại diện các cơ quan thuộc quận như: phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Công an quận, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế; Chủ tịch ủy ban nhân dân 
^ 10 phường. 

í 2. Mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận gồm: Liên đoàn Lao động 
quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Quận đoàn tham gia Đoàn công tác với tư cách 
Thành viên. 



3. Mời đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố: Sở Lao động - Thương 
• binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động 

thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp thành phố tham gia Đoàn 
công tác với tư cách Thành viên. 

4. Các Thành viên Đoàn công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong 
trường hợp cần thiết được huy động cán bộ, công chức của cơ quan đơn vị đế thực 

^ hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của 
Đoàn công tác được sử dụng con dấu của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ do Trưởng 
đoàn phân công, dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn công tác trình ủy ban nhân 
dân quận xem xét, phê duyệt. 

Điều 4. Đoàn công tác có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 
1. Ốn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn lao động tại doanh nghiệp và 

địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động xảy ra tranh chấp lao động. 

2. Hướng dẫn và yêu cầu các bên tranh chấp lao động thực hiện đúng quyền 
và nghĩa vụ theo quy định của pháp lưật về lao động. 

3. Đề nghị các phương án để giúp các bên thương lượng, thỏa thuận trên tinh 
thần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp 

® của người lao động và người sử dụng lao động. 

4. Trong quá trình giải quyết nếu Đoàn công tác phát hiện một trong các bên 
tranh chấp có hành vi vi phạm pháp luật lao động thì lập biên bản, đề nghị Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử phạt theo quy định 
tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 57 Qũy trình xử iý bước đàu các vụ đình công không đúng pháp 
luật lao động 

1. Đoàn công tác tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm 
quyền đại diện cho người sử dụng lao động. 

2. Tiếp xúc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. 

* 3. Tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện do người lao động đề 
cử (ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn). 

4. Đe nghị người sử dụng lao động và người lao động cung cấp hồ sơ và các 
thông tin có liên quan vụ việc. 

5. Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động, yêu cầu của tập thể 
người lao động và ý kiên của chủ doanh nghiệp. 

6. Đưa ra giải pháp ổn định tranh chấp phù họp tình hình thực tế và quy định 
pháp luật lao động. 
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7. Traọ đối, hướng dẫn, vận động người lao động và người sử dụng lao động 
tiên hành thương lượng trên cợ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên. Trong 
trường họp hai bên không tự dàn xếp được Đoàn công tác hướng dẫn người lao 
động hoặc người sử dụng lao động thực hiện quy trình tranh chấp lao động đúng 
quy định pháp luật. 

a) Trường hợp các bên tự hòa giải thành hoặc chấp thuận phương án hòa 
giải, giải quyêt tranh châp lao động của Đoàn công tác đê nghị, Đoàn công tác 
hướng dẫn các bên lập biên bản thỏa thuận, các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa 
thuận ghi trong biên bản. 

b) Trường họp tập thể người lao động và người sử dụng lao động không thỏa 
thuận được, Đoàn công tác hướng dẫn các bên tiến hành giải quyết tranh chấp lao 
động đúng trình tự quy định pháp luật lao động hiện hành. 

8. Đoàn công tác báo cáo kết quả giải quyết với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Trọng tài lao 
động thành phô. 

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn công tác 
1. Trưởng đoàn: 

a) Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, xử lý kịp thời các vụ 
tranh chấp lao động khó giải quyết hoặc có thể nảy sinh nhiều tình huống phức tạp. 

b) Khi xảy ra đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các 
•*- doanh nghiệp trên địa bàn quận, Trưởng đoàn chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến 

ngay doanh nghiệp xảy ra tranh chấp lao động, chỉ đạo Phó Trưởng đoàn phối hợp 
với các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, chỉ 
đạo Công an quận thực hiện ổn địnhtình hình trật tự trị an nơi xảy ra tranh chấp 
lao động. 

c) Phân cồng nKTệm vụ cụ thể cho cẩctHãnỊTvTên trong ĐõarTcồng tac. 

2. Phó Trưởng đoàn: 

a) Tham gia tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và đại diện người lao động để 
xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự 
pháp luật lao động. 

b) Xem xét các hồ sơ, sự việc có liên quan. 

c) Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng các 
% quy định của pháp luật về tranh chấp lao động, trình tự, thẩm quyền và thủ tục giải 

quyết tranh chấp lao động. . 
d) Chủ trì giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật lao động tại 

doanh nghiệp. 
đ) Đề xuất giải pháp hòa giải, giải quyết. 



e) Thông tin nhanh sơ bộ về tình hình tranh chấp pháp luật lao động tại 
doanh nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uy ban nhân 
dân quận, Trưởng đoàn công tác. 

g) Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng đoàn các vụ 
tranh chấp lao động khó giải quyết hoặc có thể nảy sinh nhiều tình huông phức tạp. 

3. Thành viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 

a) Tham gia tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và đại diện người lao động để 
xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự 
pháp luật lao động. 

b) Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp. 

c) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc. 

4. Thành viên phòng Tư pháp quận: 

a) Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp. 

b) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc. 

5. Thành viên phòng Kinh tế quận: 

% a) Cung cấp cho Đoàn công tác các thông tin về tình hình, đặc điểm của 
doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp. 

b) Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp. 

c) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc. 

6. Thành viên Công an quận: 

Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công an quận cùng đoàn công tác phối 
họp với Công an phường giữ gìn tình hình an ninh trật tự tại doanh nghiệp và địa 
bàn nơi doanh nghiệp đang hoạt động xáỵ ra tranh chấp lao động. Phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý kịp thời các hành vi kích động, cưỡng ép người lao động đình công. 

7. Thành viên là Chủ tịch ủy ban nhân dân phường nơi có doanh nghiệp 
đình công trú đóng; Thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn: 

b) Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp. 

*• b) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc. 

8. Thành viên Liên đoàn Lao động quận: 

a) Làm việc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở (nếu có) và tiếp xúc với 
người lao động để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp. 

b) Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp. 

c) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc. 

4 



Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động có trách 
nhiệm cung câp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan; hợp tác với 
Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp. 

2. Cùng với Ban chấp hành côiỊỊg đoàn cơ sở thực hiện những thỏa thuận hai 
bên đã đạt được trong quá trình hòa giải, giải quyết của Đoàn công tác. 

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động 

1. Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng. 

2. Chấp hành sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 

3. Tuân thủ nội quy lao động của đơn vị. 

4. Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết 
được; họp tác với Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ 
tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động. 

5. Thực hiện đây đủ các cam kêt mà hai bên thỏa thuận được. 

Chương III 

CHÉ Độ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA 
. ^ ĐOÀN CÔNG TÁC ' ẳ 

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo của Đoàn Công tác 

1. Tiếp nhận thông tin về tình hình tranh chấp pháp luật lao động tại doanh 
nghiệp trên địa bàn quận, qua nhiều kênh thông tin: trực tiếp từ người lao động của 
đoanh nghiệp, điện thoại,'các phòng, ban, cán bộ cơ sở.... 

Thành viên Đoân công tác khi phát hiện có tranh chấp xảy ra phải thông tin 
nhanh qua điện thoại đên Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn của Đoàn công tác. 
Sãu~đố5~phố Tmỡngtlõànlhông"tin nhanh sơ"bộ_về fình'hirứi trãnhl:ỉĩấp pháp luật 
lao động tại doanh nghiệp (tên doanh nghiệp xảy ra tranh chấp, số lượng người lao 

% động ngừng việc, nội dung tranh chấp) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân quận. 

2. Đoàn công tác báo cáo tổng họp về tình hình tranh chấp pháp luật lao 
động tại doanh nghiệp trên địa bàn quận theo định kỳ mỗi quý, sáu tháng, năm 
hoặc đột xuất cho Sở Lao động - Thừơng binh và Xã hội thành phố, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận. 

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Đoặn công tác 
Kinh phí hoạt động của Đoàn công tác được tính trong dự toán kinh phí hoạt 

động thường xuyên của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận. Trong 
trường hợp ủy ban nhân dân quận triển khai các chương trình, kế hoạch, chuyên đề 
cụ thể phát sinh kinh phí lớn, nguồn kinh phí tự chủ không đảm bảo được thì 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận dự trù kinh phí hoạt động trình ủy 
ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 



•ị Thành viên của Đoàn công tác không được áp dụng chế độ bồi dưỡng phụ 
cấp kiêm nhiệm, riêng những thành viên được bổ nhiệm Hòa giải viên lao động 
được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định 41/2012/QĐ-TTg ngày 

T05 tháng 10 năm 2012 về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà, 
; phiên họp giải quyết việc dân sự. 

Chương IV 

I ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Điều khoản thi hành 
: 1. Thành viên Đoàn công tác, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

quận và Chủ tịch ũy ban nhân dân 10 phường có trách nhiệm triển khai, thực hiện 
Quy chế này. 

2. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu trách nhiệm 
; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tổng hợp những vấn đề cần điều chỉnh, 

bổ sung, báo cáo Đoàn công tác xem xét, thống nhất trình Chủ tịch ủy ban nhân 
dân quận quyết định./. 

TM. ỦY BAữLNHÂN DÂNA^ 


