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TX. Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 1995

CHỈ THỊ
Cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.

	Nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải chuyển cách quản lý lao động từ biên chế suốt đời sang hợp đồng lao động đối với khu vực sản xuất kinh doanh, và một bộ phận người lao động làm việc trong các khu vực khác. Sự thay đổi căn bản này đòi hỏi phải có biện pháp quản lý lao động thật chặt chẽ do đó sổ lao động có vị trí, vai trò cần thiết đối với người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý Nhà nước. Ngày 31/5/1994, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành quyết định số 533/ LĐ - TBXH về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động; đây là một biện pháp quan trọng nhằm từng bước quản lý lao động được chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn.
	Để thực hiện tốt quyết định số:533/ LĐ-TB.XH Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã và giám đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt những công việc sau đây:
	1/ Tiến hành cấp sổ lao động trong toàn tỉnh cho người lao động có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước hiện hành. Giao Sở lao động thương binh xã hội kết hợp với liên đoàn lao động tỉnh và các ban ngành liên quan tổ chức hướng dẫn và cung cấp sổ lao động cho các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và người chờ việc chưa ký hợp đồng lao động ở tất cả các doanh nghiệp ( kể cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), và một bộ phận người lao động làm việc trong các khu vực khác.
	2/ Các cơ quan ngành tỉnh, các huyện, thị xã, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh khẩn trương triển khai nội dung các văn bản của Trung ương về sổ lao động cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị để mọi người nắm vững mục đích, ý nghĩa, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình để thực hiện nghiêm túc.
	3/ Cơ sở cấp sổ lao động cho người lao động là bản hợp đồng lao động, do đó, các đơn vị chưa ký hợp đồng phải khẩn trương thực hiện ký hợp đồng lao động. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, sau khi tổ chức sắp xếp lại lao động thì chuyển toàn bộ lao động có nhu cầu sang hợp đồng. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng thực hiện chế độ hợp đồng lao động tiến tới cấp sổ lao động như các doanh nghiệp Nhà nước.
	4/ Các đơn vị sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng lao động và triển khai các quy định về sổ lao động thì tiến hành làm thủ tục cấp sổ lao động theo hướng dẫn tại thông tư số 18/LĐ- TBXH - TT ngày 31/5/1994 của Bộ lao động thương binh và xã hội.
	5/ Sở lao động thương binh và xã hội tổ chức cấp, quản lý hướng dẫn và theo dõi sử dụng sổ lao động để phục vụ công tác quản lý lao động xã hội; đồng thời thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vi phạm khi thực hiện quyết định số 533/LĐ-TBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội.
	6/ Để đảm bảo việc cấp sổ lao động nhanh gọn, kịp thời, Sở lao động thương binh và xã hội bàn bạc thống nhất với Sở Tài chính vật giá trình UBND tỉnh xem xét để tạm ứng ngân sách của tỉnh. Sau khi cấp sổ cho người lao động. Sở lao động thương binh - xã hội và thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thu hồi tiền và hoàn trả lại cho ngân sách.
	Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Thường trực UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
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