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             Kính gửi:  

 

Công ty TNHH một thành viên Thương mại 

và Tiếp vận Bảo Tín       

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 

49/CĐKKT ngày 13/5/2021 của Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc 

doanh nghiệp không chấp hành, tuân thủ quy đinh pháp luật Lao động, Công đoàn 

với nội dung một số doanh nghiệp còn hiện tương chây ỳ, trốn tránh, không tuân 

thủ chấp hành các quy định chính sách pháp luật Nhà nước (trong đó có Công ty 

TNHH một thành viên Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín): (i) chưa thực hiện trích 

nộp 2% kinh phí công đoàn quy định tại Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, (ii) chưa tạo 

điều kiện cho người lao động thực hiện quyền gia nhập Công đoàn được quy định 

tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về việc thành lập tổ 

chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế.  

(Gửi kèm Biên bản làm việc giữa Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh với  

Công ty) 

 Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh với chức năng quản lý nhà 

nước các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp qua theo dõi 

Công ty cũng chưa đăng ký Nội quy lao động theo quy định tại Điều 119, Bộ Luật 

lao động năm 2019; chưa gửi Thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn 

về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 77 Bộ Luật lao động 

2019; chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo như báo cáo tài chính, báo cáo 

thống kê, báo cáo tình hình sử dụng lao động gửi về Ban Quản lý theo quy đinh.  

Để thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật Lao động, Công đoàn, Ban 

Quản lý yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín 

nghiêm túc khắc phục những tồn tại trên, trong đó đối chiếu, thống nhất số liệu với 

Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khắc phục ngay việc trích nộp nộp 2% 

kinh phí công đoàn theo quy định, báo cáo kết quả về Ban Quản lý trước ngày 

15/6/2021. Nếu  Công ty không tích cực khắc phục thì Ban Quản  lý theo thẩm 

quyền hoặc phối hợp các cơ quan có thẩm quyền khác sẽ xử lý theo quy định của 

pháp luật . 
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Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Thương mại và tiếp vận Bảo Tín 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng ban; 

- Các Phó trưởng ban; 

- Công đoàn các KKT tỉnh (để phối hợp); 

- Lưu: VT, QLDN.
 

 

 

 

  KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
Phạm Trần Đệ 
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