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V/v nghiên cứu, triển khai
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP
của Chính phủ và Thông tư
số 04/2020/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy
định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2020/TTBLĐTBXH ngày 25/5/2020 hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ
tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và
Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí
điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng
công ty nhà nước.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết Nghị
định, Quyết định và Thông tư trên đã được đăng tải trên http://qppl.vpubnd.
quangnam.vn
- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội, các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền,
hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số
58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan chủ trì, phối
hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các
quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tải văn
bản về nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
CT, các PCT UBND tỉnh;
CPVP;
Các phòng CV;
Lưu: VT, KGVX.
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