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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định
của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 5 năm 2019
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/01/2019 của Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc
thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
năm 2019 (gọi tắt là Quyết định số 20/QĐ-SLĐTBXH).
Tháng 9/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiểm tra đợt 5 với 09 doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh, trong đó huyện Hướng Hóa 08 doanh nghiệp, huyện Đakrông 01
doanh nghiệp.
Kết quả kiểm tra như sau:
I. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại các
doanh nghiệp đã kiểm tra
1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Anh – Khe Sanh
a) Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: CCN Tân Thành, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị.
- Điện thoại: 0867911388; Địa chỉ email: myanhkhesanh@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Nông nghiệp và sản xuất chế
biến.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Đang trong giai đoạn đầu tư.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 128 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 54 lao động nữ.
c) Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
- Tạo việc làm cho 127 người lao động (trong đó có nhiều người là dân tộc
thiểu số).
- Đã ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong công ty.
- Đã trả lương kịp thời cho toàn bộ người lao động.
- Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐBNN) cho 05 người lao động.
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d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao
động.
- Ký hợp đồng lao động chưa đúng loại, nội dung trong hợp đồng lao
động chưa đầy đủ và cụ thể theo quy định; thời gian thử việc trái với quy định.
- Chưa xây dựng quy chế dân chủ; chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần
đối với người lao động.
- Chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động.
- Chưa xây dựng và báo cáo thang lương, bảng lương; chưa chi trả tiền
lương làm thêm giờ; thanh toán tiền lương những ngày nghỉ lễ, tết chưa đầy đủ
theo quy định.
- Chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 123 người.
- Chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; Chưa huấn
luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; chưa; chưa khám
sức khỏe định kỳ cho người lao động.
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phùng Hƣng Thịnh
a) Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng
Trị;
- Điện thoại: 0987825111 0382899172;
- Địa chỉ email: dieuhienktb@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Bán buôn tổng hợp.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Đang hoạt động có hiệu quả.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 03 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 02 lao động nữ.
Ngoài ra, có sử dụng 26 lao động làm việc theo thời vụ.
c) Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
- Đã ký hợp đồng lao động với người lao động trong công ty.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 02 người lao động.
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Ký hợp đồng lao động chưa đúng loại, nội dung trong hợp đồng lao
động chưa đầy đủ và cụ thể theo quy định.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động.
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- Chưa xây dựng thang lương, bảng lương; thanh toán tiền lương những
ngày nghỉ lễ, tết chưa đầy đủ theo quy định.
- Chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao
động; chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; chưa khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động.
3. Công ty Cổ phần Khai thác năng lƣợng Quảng Trị
a) Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: KM 72, Quốc lộ 9, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị;
- Điện thoại: 0912910535; Địa chỉ email: tanichmailinh@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Đang hoạt động có hiệu quả.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 10 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 02 lao động nữ.
c) Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
- Đã ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong công ty.
- Trả lương đầy đủ cho người lao động.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao
động.
- Đã trang cấp bảo hộ lao động; đã kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn.
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Ghi loại hợp đồng lao động chưa đúng, một số nội dung trong hợp
đồng lao động chưa đúng và chưa cụ thể theo quy định.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động.
- Chưa xây dựng thang lương, bảng lương; thanh toán tiền lương làm thêm
giờ, tiền lương những ngày nghỉ lễ, tết chưa đầy đủ theo quy định.
- Chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao
động; chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; chưa khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động; chưa lập sổ theo dõi trang cấp bảo hộ lao
động.
4. Công ty Cổ phần điện gió Hƣớng Linh 2
a) Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Coóc, Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị.
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- Điện thoại: 0868774345; Địa chỉ email: nguyendungth71@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện
năng.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Mới bắt đầu đi vào sản xuất, hoạt động
có hiệu quả.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 22 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 03 lao động nữ.
c) Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
- Đã ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong công ty.
- Trả lương đầy đủ cho người lao động.
- Đã xây dựng và đăng ký nội quy lao động.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao
động.
- Đã huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 9 người vận
hành; đã trang cấp bảo hộ lao động, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn.
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Nội dung trong hợp đồng lao động chưa đầy đủ, cụ thể theo quy định.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động, chưa xây
dựng quy chế dân chủ.
- Chưa xây dựng và báo cáo thang lương, bảng lương.
- Chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; chưa khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động.
5. Công ty Cổ phần điện gió Hƣớng Linh 1
a) Thông tin chung về doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Coóc, Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị.
- Điện thoại: ; Địa chỉ email:
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện
năng.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Chuẩn bị sản xuất.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 10 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 0 lao động nữ.
c)Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
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- Đã ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong công ty.
- Trả lương đầy đủ cho người lao động.
- Đã xây dựng và đăng ký nội quy lao động.
- Đóng BHXH, BHYT , BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao
động.
- Đã huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 5 người vận
hành; đã trang cấp bảo hộ lao động, kiểm định thiết bị an có yêu cầu nghiêm
ngặt.
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Nội dung trong hợp đồng lao động chưa đầy đủ, cụ thể theo quy định.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động, chưa xây
dựng quy chế dân chủ.
- Chưa xây dựng và báo cáo thang lương, bảng lương.
- Chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; chưa khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động.
6. Công ty Cổ phần điện gió Hƣớng Linh 3
Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Coóc, Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị;
- Điện thoại: ; Địa chỉ email:
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện
năng.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư.
Công ty hợp đồng với doanh nghiệp khác thi công xây dựng.
7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khƣơng Tuyển
Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Lê Hồng Phong, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng
Trị.
- Điện thoại 0969831144; Địa chỉ email:
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Đang hoạt động có hiệu quả.
Do Công ty không nhận được thông báo kiểm tra nên đề nghị hoãn kiểm
tra đợt này.
8. Công ty Cổ phần Sơn Hải thủy điện Quảng Trị
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a) Thông tin chung về doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Ta Liêng, ĐaKrông, ĐaKrông, Quảng Trị.
- Điện thoại: 0986523636; Địa chỉ email: dakrong4th@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Xây dựng và sản xuất điện.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Đang trong giai đoạn hoàn thiện công
trình, cuối năm đi vào sản xuất.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 12 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 0 lao động nữ.
c)Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
- Đã ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong công ty.
- Trả lương đầy đủ cho người lao động.
- Đóng BHXH, BHYT , BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao
động.
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động, chưa xây
dựng quy chế dân chủ.
- Chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động.
- Chưa xây dựng và báo cáo thang lương, bảng lương.
- Chưa lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm.
- Chưa đóng kinh phí công đoàn.
9. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bằng Loan
a) Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính: 20 Lê Quý Đôn, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng
Trị;
- Điện thoại: 0949175888; Địa chỉ email: tuoithantienlb.qti@gmail.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Giáo dục mầm non.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh: Mới đi vào hoạt động.
b) Số lao động đang sử dụng: Năm 2019 có 15 người (bao gồm người
đại diện theo pháp luật của Công ty), trong đó: 14 lao động nữ.
c) Ưu điểm trong thực hiện pháp luật lao động:
d) Hạn chế trong thực hiện pháp luật lao động:
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- Chưa lập sổ quản lý lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng
lao động.
- Chưa ký hợp đồng lao động với người lao động trong Công ty.
- Chưa tổ chức đối thoại 3 tháng một lần đối với người lao động, chưa xây
dựng quy chế dân chủ.
- Chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động.
- Chưa xây dựng và báo cáo thang lương, bảng lương.
- Chưa tham gia cho người lao động.
- Chưa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lao động; chưa tổ chức
khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.
- Chưa đóng kinh phí công đoàn.
II. Đánh giá chung
1. Ƣu điểm
Phần lớn các doanh nghiệp đã ký hợp đồng lao động, tạo việc làm và trả
lương đầy đủ cho người lao động.
Một số doanh nghiệp đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
cho người lao động.
2. Hạn chế
Các doanh nghiệp kiểm tra trong đợt này là doanh nghiệp vừa và nhỏ,
việc tổ chức thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp này còn
nhiều hạn chế. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật lao động tập trung
chủ yếu ở các nội dung sau:
- Không lập sổ quản lý lao động và báo cáo định kỳ biến động lao động.
- Ký hợp đồng lao động không đúng loại; nội dung trong hợp đồng lao
động chưa đầy đủ và cụ thể; chưa đưa nội dung về kỷ luật lao động, trách
nhiệm vật chất vào trong hợp đồng lao động.
- Không tổ chức đối thoại 03 tháng một lần.
- Không xây dựng thang lương, bảng lương.
- Đóng không đầy đủ hoặc không đóng BHXH, BHYT, BHTN,
BHTNLĐ-BNN cho người lao động.
- Không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; không khám sức khỏe
định kỳ cho người lao động.
- Không đóng kinh phí công đoàn.
Trong các doanh nghiệp kiểm tra đợt này có 01 doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài là Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Anh - Khe Sanh, sử dụng
dụng 127 lao động nhưng triển khai thực hiện chưa đầy đủ các quy định của
pháp luật lao động, trong đó chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN cho 123 lao động.
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III. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp đã kiểm tra
Đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành khắc phục, sửa chữa
nhược điểm và triển khai thực hiện những nội dung chưa triển khai hoặc thực
hiện chưa đúng theo quy định của pháp luật lao động mà đoàn kiểm tra đã kết
luận và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
kèm theo hồ sơ chứng minh.
IV. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
1. Số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các
doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều. Trong đó,
Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Anh - Khe Sanh là một công ty có vốn đầu
tư nước ngoài, chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 123 lao
động. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành đôn đốc và thực hiện đồng bộ
các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người, số doanh nghiệp
tham gia bảo hiểm xã hội.
2. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp, hướng dẫn cho các doanh
nghiệp xây dựng quy chế dân chủ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập
thể; chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp này, nhất là về
việc ký kết hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động, chế độ tiền lương, tiền
thưởng, đóng bảo hiểm xã hội.
3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao độngThương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật
lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, xử lý nghiêm minh các
doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật lao động nhưng không
khắc phục theo kết luận của các đoàn kiểm tra.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 5 năm
2019 và một số kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số
20/QĐ-SLĐTBXH.
Nơi nhận:
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
(để p/hợp)
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện: Hướng Hóa,
Đakrông;
- Phòng LĐ-TB và XH các huyện:
Hướng Hóa, Đakrông;
- GĐ, PGĐ phụ trách;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ.
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