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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 421 /LĐLĐ-UBKT 
V/v giải quyết đơn của của người lao động 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  23 tháng 10 năm 2019 

 
 

Kính gửi:                                 Bà Lê Thị Thanh Vân                        

  Địa chỉ: 154/18 Lê Lợi, Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Đông Hà 

 

Ngày 26/9/2019, LĐLĐ tỉnh nhận được Đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thanh Vân 

(đề ngày 23/9/2019) về việc “Khiếu nại chế độ được hưởng trợ cấp sau khi về hưu 

chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm” đối với ông Nguyễn Tuấn Anh-Giám đốc Công ty 

cổ phần môi trường&công trình đô thị Đông Hà. 

Căn cứ các quy định của pháp luật về khiếu nại, lao động, công đoàn và qua 

quá trình tham gia giải quyết, LĐLĐ tỉnh trả lời bà Lê Thị Thanh Vân như sau:  

1. Nội dung bà Lê Thị Thanh Vân khiếu nại đối với ông Nguyễn Tuấn Anh-

Giám đốc Công ty cổ phần môi trường&công trình đô thị Đông Hà đã hết thời hiệu 

khiếu nại với lý do: 

- Nội dung khiếu nại của bà được giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 

của Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động về khiếu nại, tố cáo.  

- Tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 119/2014 quy định: “Thời hiệu khiếu nại 

lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, 

hành vi của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân dạy nghề, của tổ chức, cá nhân 

đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại”.  

- Tại hồ sơ kèm theo Đơn khiếu nại của bà có: 

+ Đơn tự nguyện nghỉ hưu ký ngày 28/10/2017 của bà Lê Thị Thanh Vân trong 

đó có ghi nội dung: “Khi chấm dứt HĐLĐ tại Công ty tôi sẽ không đòi hỏi Công ty 

giải quyết chế độ thôi cấp thôi việc cho bản thân theo quy định”. 

+ Quyết định số 57/QĐ-Cty ngày 15/12/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần 

môi trường&công trình đô thị Đông Hà “Về việc chấm dứt hợp đồng lao động” đối 

với bà Lê Thị Thanh Vân kể từ ngày 10/01/2018.  
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2. Mặc dù việc khiếu nại của bà Lê Thị Thanh Vân đã hết thời hiệu giải quyết, 

tuy nhiên với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp 

với Sở Lao động-Thương binh&Xã hội, Công ty cổ phần môi trường&công trình đô thị 

Đông Hà và bà Lê Thị Thanh Vân để làm việc, tổ chức hòa giải, thương lượng giữa  

Công ty và người lao động để giải quyết chế độ cho người lao động với phương án do 

Công ty đề xuất là chi trả hỗ trợ cho người lao động số tiền 25.000.000đ (Hai mươi 

lăm triệu đồng) trên tổng số tiền chi trả trợ cấp thôi việc tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ 

là 29.700.000đ (Hai mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng). Nhưng đến thời điểm 

lập biên bản thỏa thuận vào ngày 22/10/2019, giữa hai bên đã không thống nhất được 

phương án giải quyết. 

Vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh trả lời đơn cho bà Lê Thị Thanh Vân được rõ và 

đề nghị bà tiếp tục giải quyết vụ việc với Công ty cổ phần môi trường&công trình đô thị 

Đông Hà theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Lao động-TB&XH (để phối hợp); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Cty CP MT & CT đô thị Đông Hà; 

- LĐLĐ thành phố Đông Hà; 

- Lưu: VT, UBKT.                                                                              

 Nguyễn Thị Hoài Lê     
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