
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 
Số:           /KH-UBND 

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Thủy, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Tiền lƣơng và BHXH, 

BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2021. 

 

 UBND huyện Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về Tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2021 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích.  

 Thông qua việc kiểm tra để kịp thời nắm tình hình thực hiện pháp luật Tiền 

lương, Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, hướng 

dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng 

mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo cơ sở cho việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động. 

 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng 

lao động, tạo sự chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của các bên 

trong việc thực hiện pháp luật lao động; phòng ngừa tranh chấp lao động và đình 

công không đúng pháp luật. 

 2. Yêu cầu. 

 Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tuân thủ các quy 

định của pháp luật, không gây phiền hà cho các doanh nghiệp; việc đánh giá, kết 

luận phải phản ánh đúng thực tế khách quan về công tác chấp hành các quy định 

của pháp luật lao động hiện hành. 

 Đoàn kiểm tra ghi nhận những ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về những 

thuận lợi và khó khăn trong việc thực thi pháp luật lao động tại doanh nghiệp.  

II. NỘI DUNG, THỜI ĐIỂM, PHƢƠNG PHÁP, DOANH NGHIỆP 

ĐƢỢC KIỂM TRA. 

 1. Nội dung kiểm tra. 

 - Hợp đồng lao động, Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; Tiền 

lương; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật 

chất; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Lao động là người 

nước ngoài (Có đề cương kèm theo). 

 2. Đối tượng kiểm tra. 

 Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện 

 3. Thời điểm kiểm tra:  

 Bắt đầu từ ngày 01/02/2021 



 4. Phƣơng pháp kiểm tra.  

 Bước 1. Công tác chuẩn bị. 

 - UBND huyện Cẩm Thủy gửi Quyết định kiểm tra và Đề cương kiểm tra 

đến doanh nghiệp. 

 - Doanh nghiệp báo cáo (bằng văn bản) theo Đề cương kiểm tra, chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu cho cuộc kiểm tra. 

 Bước 2. Tiến hành kiểm tra. 

 - Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp, thống 

nhất nội dung làm việc; giới thiệu thành phần của đoàn kiểm tra. 

 - Đại diện doanh nghiệp báo cáo kết quả về những nội dung kiểm tra; các 

thành viên tham dự cuộc kiểm tra trao đổi, thảo luận nội dung báo cáo. 

 - Tiến hành kiểm tra tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến nội dung kiểm tra. 

 - Kiểm tra tại nơi sản xuất và tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với người lao 

động đang làm việc tại doanh nghiệp. 

 - Trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề, hướng dẫn nghiệp vụ. 

 - Đoàn kiểm tra họp, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, nhận xét, đánh giá 

cuộc kiểm tra. 

 - Thông qua biên bản kiểm tra. 

 Bước 3. Kết thúc cuộc kiểm tra. 

 - Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với Lãnh đạo UBND huyện để xem xét, kết 

luận. 

 - UBND huyện thông báo kết luận về kết quả kiểm tra đến doanh nghiệp. 

 5. Hồ sơ chuẩn bị: 

 - Quyết định thành lập doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư) 

-  Danh sách lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp ( Nội dung bao 

gồm: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, ngày vào làm việc tại doanh 

nghiệp, ngày ký hợp đồng lao động, bộ phận làm việc và tên công việc đang làm, 

ngày tham gia bảo hiểm xã hội). 

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

- Hợp đồng đào tạo nghề (nếu có); hợp đồng lao động; hợp đồng thử việc; 

hồ sơ chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm (nếu có); thỏa ước lao động tập thể; nội 

quy lao động. 

- Danh sách lao động thôi việc, mất việc làm (nội dung bao gồm: họ và tên, 

ngày vào làm việc tại doanh nghiệp, ngày thôi việc hoặc mất việc làm, chi trả tiền 

trợ cấp thôi việc hoặc mất việc nếu có). 

- Quy chế trả lương, quy chế thưởng, định mức lao động, hệ thống thanh 

lương, bảng lương.  

- Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT; Chứng từ nộp, chi tiền 

BHXH; thông báo của cơ quan BHXH về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN.  

- Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại doanh 

nghiệp (nếu có).  



Ghi chú: Các hồ sơ, tài liệu khác Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cung cấp khi đến 

làm việc tại doanh nghiệp./. 

 III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: 

 Xây dựng chương trình làm việc của đoàn kiểm tra, dự thảo quyết định 

thành lập đoàn kiểm tra trình lãnh đạo huyện xem xét phê duyệt; gửi quyết định và 

đề cương kiểm tra đến doanh nghiệp được kiểm tra, tiến hành kiểm tra. Kết thúc 

kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo huyện; đồng thời 

thông báo cho các doanh nghiệp được kiểm tra biết và khắc phục những tồn tại hạn 

chế (nếu có). 

2. Công an huyện, BHXH huyện Cẩm Thủy, Liên đoàn lao động huyện: 

 Với chức năng nhiệm vụ của đơn vị đề nghị đơn vị cử cán bộ tham gia cùng 

đoàn kiểm tra. 

 3. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện: 

 Căn cứ vào đề cương kiểm tra để có báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị các văn 

bản, tài liệu và số liệu kiểm chứng theo Đề cương kiểm tra. 

 Bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra, gồm: Đại diện lãnh đạo doanh 

nghiệp; đại diện người lao động; cán bộ nghiệp vụ: Tổ chức lao động, BHXH, Kế 

toán tiền lương và những thành phần khác có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch; Phó chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Công An huyện; 

- BHXH huyện Cẩm Thủy; 

- Liên đoàn lao động huyện; 

- Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Website huyện; 

- Lưu VT; LĐTBXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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