
1

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

Số:        /KL-BHXH

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

Quảng Trị, ngày      tháng 9 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Thực hiện Quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh số 244/QĐ-BHXH ngày 
25/7/2019 về việc thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng BHXH, bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tại 09 đơn vị sử dụng lao động (là doanh 
nghiệp) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Quyết định số 244/QĐ-BHXH); số 
252/QĐ-BHXH ngày 12/8/2019 về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra (gọi tắt là 
Quyết định số 252/QĐ-BHXH), số 268/QĐ-BHXH ngày 28/8/2019 về việc bổ 
sung đơn vị thanh tra (gọi tắt là Quyết định số 268/QĐ-BHXH), Đoàn thanh tra 
theo Quyết định số 244/QĐ-BHXH và Quyết định 252/QĐ-BHXH (Gọi tắt là Đoàn 
thanh tra) đã tiến hành thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 
vào ngày 20/8/2019.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/9/2019 của Đoàn thanh tra, Giám đốc 
BHXH tỉnh Kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung
- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 264 Hùng Vương, Phường Đông Lương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Số điện thoại giao dịch: 02333 211213.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV số: 

3200094610 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 
cấp lần đầu ngày 01/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/12/2018.

- Đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Văn Lưu, chức vụ: Tổng Giám 
đốc; Số chứng minh nhân dân: 190226698, cấp ngày 29/6/2004 tại Công an tỉnh 
Quảng Trị. 

- Tài khoản giao dịch về thu nộp và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN với cơ quan BHXH số: 3900211010202, mở tại Ngân 
hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Trị.

- Ngành nghề chính sản xuất, kinh doanh: Trồng, chăm sóc và khai thác cao 
su.

- Đánh giá, nhận xét chung về tình hình hoạt động của đơn vị: Trong năm 
2018 và 7 tháng đầu năm 2019, Doanh nghiệp hoạt động có doanh thu tương đối ổn 
định; người lao động có việc làm, được chi trả tiền lương.

II. Kết quả thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT
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1. Những ưu điểm
- Đơn vị đã chấp hành đúng Quyết định thanh tra, bố trí thời gian, thành phần 

làm việc, chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ 
theo Đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn thanh tra.

- Đơn vị thực hiện đăng ký đóng và chuyển nộp số tiền BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động kịp thời, đầy đủ hàng tháng theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Khoản 
9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 
ngày 13/6/2014; Khoản 1, Điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động số 
84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

- Đơn vị đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị, có đăng 
ký với Phòng LĐTB&XH thành phố Đông Hà, làm căn cứ thỏa thuận mức tiền 
lương khi ký kết HĐLĐ, đăng ký tham gia và đóng BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật Lao động 
số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 
của Chính phủ.

2. Những tồn tại, sai sót của Đơn vị
2.1 Về thực hiện pháp luật lao động và tiền lương
2.1.1 Về hợp đồng lao động
- Một số hợp đồng lao động (HĐLĐ) ký kết theo hình thức là Thời vụ nhưng 

có thời hạn là 12 tháng và 36 tháng.
- Một số trường hợp Chủ SDLĐ ký kết HĐLĐ theo hình thức thời vụ liên tục 

trên 2 lần.
2.1.2 Về tiền lương
- Mức lương ghi trong hợp đồng lao động theo thang lương, bảng lương đơn 

vị đã xây dựng được phê duyệt căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN BHTNLĐ, 
BNN nhưng chưa đúng với mức lương khoán sản phẩm thực tế trả cho người lao 
động. Khoản tiền lương chênh lệch Công ty trả cho người lao động vào năm sau. 

2.2. Việc thực hiện mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN
Theo đơn vị báo cáo, đơn vị đã xây dựng và đăng ký Hệ thống thang lương, 

bảng lương của Đơn vị được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam - Công ty cổ 
phần, phê duyệt, có đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo quy 
định của Bộ Luật lao động, làm căn cứ thỏa thuận mức tiền lương người lao động 
khi ký kết HĐLĐ và đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN. Tuy nhiên, 
trong năm 2018, tiền lương trả bổ sung cho người lao động theo khoán sản phẩm 
(chi vào tháng 01/2019), nên Quỹ lương thực trả có chênh lệch tiền lương căn cứ 
đóng BHXH, BHYT, BHTN BHTNLĐ, BNN hằng tháng. Riêng 7 tháng đầu năm 
2019 tiền lương trả bổ sung cho người lao động theo khoán sản phẩm (nếu có) sẽ 
được chi vào năm sau.

III. Kết luận
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1. Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ, BNN

- Đơn vị chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 22 Luật Lao động số 
10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 về ký kết HĐLĐ thời vụ có thời hạn là 12 tháng, 36 
tháng và ký liên tục trên 2 lần. 

- Đơn vị xây dựng và đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương làm căn cứ 
thỏa thuận mức tiền lương người lao động khi ký kết HĐLĐ và đóng BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN, nhưng không làm căn cứ trả tiền lương cho người 
lao động theo khoán sản phẩm. 

2. Kiến nghị các biện pháp xử lý
2.1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 
Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, hành vi vi phạm được 

phát hiện qua thanh tra, cụ thể:
- Đơn vị điều chỉnh nội dung hợp đồng đã ký kết với người lao động không 

phù hợp về hình thức. 
- Thực hiện xây dựng mức lương khoán sản phẩm sát với thực tế để điều 

chỉnh thang lương, bảng lương, điều chỉnh hợp đồng lao động phù hợp với tiền 
lương thực trả làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đúng quy 
định của pháp luật.

2.2. Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà
Đề nghị UBND thành phố Đông Hà tăng cường công tác quản lý Nhà nước, 

chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đông 
Hà trong việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, đăng ký 
tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN, nhằm kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh, xử lý những sai sót, tồn tại, hành vi vi phạm pháp luật về lao động, tiền 
lương, đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, đảm bảo tính nghiêm minh của 
pháp luật.

2.3. Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với Đơn vị, kịp thời phát hiện, xử 

lý những sai sót, tồn tại của đơn vị trong kê khai quyết toán TNCN hằng năm. 
2.4. Kiến nghị với Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị
Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Đơn vị thực hiện đúng việc ký kết 

HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ với người lao động được Đơn vị tiếp nhận, bố trí làm việc 
theo đúng quy định tại Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13; thực hiện việc xây 
dựng hệ thống thang, bảng lương  theo đúng quy định tại Điều 93 Luật Lao động số 
10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 
và Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ làm căn cứ ký kết 
HĐLĐ, chi trả lương và đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người 
lao động.

3. Tổ chức thực hiện
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3.1. Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh có trách nhiệm
- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn Đơn vị chấp hành đúng chính 

sách, pháp luật về lao động, tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN;
- Phối hợp, hướng dẫn Đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, sai sót, hành 

vi vi phạm pháp luật đã được Đoàn thanh tra nêu ra tại Biên bản thanh tra;
- Theo dõi, đôn đốc Đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra; báo cáo bằng văn 

bản về kết quả Đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra với Giám đốc BHXH tỉnh chậm 
nhất trước ngày 30/9/2019. 

3.2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm
Theo dõi, đôn đốc Đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra, đồng thời tổng hợp 

báo với Giám đốc BHXH tỉnh về kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị 
xử lý sau thanh tra theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 về theo dõi việc thực hiện kết 
luận thanh tra, kiểm tra.

3.3. Phòng Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm
Theo dõi, đôn đốc Đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra và tổng hợp báo cáo 

kết quả Đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về 
thanh tra và quy định của BHXH Việt Nam tại Khoản 2 Điều 50 Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thực hiện đúng các nội dung 
kiến nghị nêu trên và báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 
với Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị trước ngày 30/9/2019. Trường hợp đơn vị 
không thực hiện đúng Kết luận thanh tra, BHXH tỉnh Quảng Trị áp dụng biện pháp 
xử lý theo quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam./.  

Nơi nhận:                                                                                                      
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra BHXH Việt Nam (B/cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- UBND thành phố Đông Hà;
- Công an tỉnh;
- Phòng PC03 Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- Phòng NV: QLT, KT&TN, CST, CĐBHXH;                         
- Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. (Địa chỉ: 
Số 264 Hùng Vương, Phường Đông Lương, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị);
- Lưu: VT, ĐTTCN, TTKT.                                                                  

GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam
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