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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:4545/QĐ-SLĐTBXH Hà Tĩnh, ngày  05 tháng 5  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ  Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 

Căn cứ các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh: Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 

24/9/2019; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Lao động việc làm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an 

toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà 

Tĩnh (Có Danh sách kèm theo). 

Thời kỳ kiểm tra: Từ tháng 01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 

Thời hạn kiểm tra: Không quá 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định 

kiểm tra (không tính ngày nghỉ theo chế độ). 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc 

2. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chánh thanh tra 

3. Bà Nguyễn Kim Xuyến, Phó Trưởng phòng LĐVL 

- Trưởng đoàn;  

- Phó Trưởng đoàn;  

- Thành viên;  
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4. Ông Trần Huy Giáp, Chuyên viên phòng LĐVL 

5. Bà Võ Thị Linh Nhâm, Phó Chánh thanh tra 

- Thành viên; 

- Thư ký. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng, trình duyệt kế hoạch tiến 

hành kiểm tra và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định 

này; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu ban hành thông báo kết 

luận kiểm tra theo quy định. 

Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của pháp luật. 

Được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 

quá trình hoạt động kiểm tra. 

Giao ông Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch tiến 

hành kiểm tra theo quy định pháp luật; Đoàn kiểm tra chịu sự giám sát, chỉ đạo 

của đồng chí Giám đốc Sở.  

Điều 4. Các đơn vị có tên trong Danh sách kiểm tra có trách nhiệm chuẩn 

bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; bố trí người đại diện theo pháp luật và cử cán bộ 

chuyên môn có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra. Trường hợp người đại 

diện theo pháp luật không thể tham dự làm việc được thì có Giấy ủy quyền cho 

người được cử thay thế. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Lao động việc làm, 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các 

ông, bà có tên tại Điều 2, Điều 3 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Giám đốc;  

- Lưu: VT, Hồ sơ ĐKT. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Hữu Công 
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