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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động,  

an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn năm 2022 

 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 

20/11/2014; Luật Việc làm ngày 16/11/2013; Luật An toàn, Vệ sinh lao động 

ngày 25/6/2015; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

về quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 

12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 

01/4/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả trong lĩnh 

vực lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo 

hiểm xã hội và công đoàn năm 2022 trên địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Để đánh giá đúng việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, 

an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, công ty, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn (gọi tắt là doanh nghiệp). 

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các Doanh nghiệp chấp hành đầy 

đủ các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm 

xã hội và công đoàn; Kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội. 

Việc kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định 

của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

đơn vị được kiểm tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Đối tượng kiểm tra:  

Các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: 14 
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doanh nghiệp (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời điểm, thời gian kiểm tra: 

2.1. Mốc thời điểm kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công 

đoàn của đơn vị từ 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra. 

2.2. Thời gian kiểm tra: Kiểm tra tại mỗi đơn vị doanh nghiệp trong 

1/2 ngày làm việc. 

+ Tháng 5/2022, Đoàn thực hiện kiểm tra trong Tháng hành động Vệ sinh 

an toàn lao động đối với 04 doanh nghiệp (Có lịch cụ thể kèm danh sách). 

+ Các doanh nghiệp khác: Tổ chức kiểm tra trong quý III/2022 (Có thông 

báo lịch kiểm tra cụ thể sau). 

3. Nội dung kiểm tra: 

3.1. Tình hình thực hiện pháp luật về lao động của Doanh nghiệp: 

- Việc lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động (theo quy định tại 

khoản 1, Điều 12, Bộ luật Lao động). 

- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt 

đầu hoạt động, định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/6) và hằng năm (trước ngày 

05/12), báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động (theo 

quy định tại khoản 2, Điều 12, Bộ luật lao động). 

- Thực hiện hợp đồng lao động: Tổng số lao động hợp đồng của đơn vị, 

việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với người lao động (số người phải 

ký kết hợp đồng lao động, số người đã ký kết hợp đồng lao động theo từng loại 

hình hợp đồng lao động); số người chưa ký kết hợp đồng lao động, lý do chưa 

thực hiện ký kết; số lao động bị mất việc làm từ 01/01/2022 đến thời điểm kiểm 

tra, số người được hưởng trợ cấp mất việc làm và số tiền đã trả; số lao động thôi 

việc trong thời điểm kiểm tra). Số lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương; Số lao động bị ngừng hoạt động… 

- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: Việc xây dựng và đăng ký nội 

quy lao động, thời điểm có hiệu lực; ký kết thỏa ước lao động tập thể (nếu có); 

xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, 

sử dụng lao động; việc công bố công khai thang lương, bảng lương và mức lao 

động tại nơi làm việc trước khi thực hiện; quy chế trả lương, trả thưởng; mức 

lương tối thiểu đơn vị đang áp dụng; việc thanh toán tiền lương, tiền làm thêm 

giờ, làm ca đêm; tiền lương vào ngày nghỉ và các ngày lễ, tết, tiền lương khi 

ngừng việc; việc khấu trừ tiền lương, xử phạt bằng hình thức trừ vào lương; việc 

thanh toán trợ cấp thôi việc, mất việc làm. Việc xử lý kỷ luật lao động, trình tự 

xử lý kỷ luật lao động mà đơn vị đang áp dụng; những trường hợp người lao 

động phải bồi thường trách nhiệm vật chất. Tình hình sử dụng lao động đặc thù 
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(nếu có): các quy định riêng đối với lao động nữ và lao động chưa thành niên, 

lao động là người cao tuổi. 

- Việc áp dụng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, việc tổ chức làm 

thêm giờ hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. 

- Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và 

dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, 

phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo 

cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình; thông báo kết 

quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên 

môn về lao động. 

- Việc tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động của 

Doanh nghiệp (theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

3.2. Tình hình thực hiện về An toàn, vệ sinh lao động: 

- Xây dựng Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; Thành lập 

mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; hội đồng bảo hộ lao động cơ sở (nếu có); Số 

người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong đó số người chuyên trách 

(nếu có); Tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động. 

- Việc cấp phát phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động và lập sổ 

cấp phát, theo dõi; việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động 

khi làm việc; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, 

người sử dụng lao động và cấp thẻ an toàn lao động. 

- Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn; vệ sinh lao động đối với 

máy, thiết bị, nơi làm việc; việc niêm yết các bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc. 

- Bố trí người làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; Lập hồ sơ quản lý, theo 

dõi sức khỏe người lao động; Lập hồ sơ theo dõi người lao động bị bệnh nghề 

nghiệp; Trang bị phương tiện y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai 

nạn lao động; Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc 

trong điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại. 

- Tổ chức quan trắc môi trường lao động, đo, kiểm tra, đánh giá môi 

trường lao động tại nơi làm việc. 

- Việc khai báo, thống kê tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

3.3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 
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Việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp cho người lao động; giải quyết chế độ ốm đau, 

thai sản, tai nạn lao động … đối với người lao động. 

3.4. Chấp hành quy định về hoạt động công đoàn  

- Đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn:  Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về hoạt động công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; việc trích nộp, 

quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn; việc tổ chức Hội nghị người lao động và 

các quy định khác về công đoàn. 

- Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn: Việc tuyên truyền, 

vận động thành lập công đoàn trong doanh nghiệp; trích nộp kinh phí theo Nghị 

định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ... 

III. THÀNH PHẦN, PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: Chủ tịch UBND thành phố ban hành 

quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các thành phần sau: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: 04 người; 

- Liên đoàn Lao động thành phố: 01 người; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 người; 

- Công an thành phố: 01 người; 

- Đại diện UBND phường xã: 01 người (khi kiểm tra doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn). 

2. Thành phần của Doanh nghiệp dự làm việc 

- Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp (hoặc người được ủy 

quyền bằng văn bản);  

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn hoặc đại diện người lao động (nếu 

chưa thành lập tổ chức công đoàn); 

- Cán bộ phụ trách công tác: tổ chức nhân sự; kế toán tiền lương; làm 

công tác bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động. 

- Các thành phần khác do Doanh nghiệp bố trí (nếu thấy cần thiết). 

3. Phương thức, địa điểm làm việc: 

- Phương thức làm việc:  

+ Thông qua Báo cáo, các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng do Doanh nghiệp 

cung cấp cho Đoàn khi đến kiểm tra trực tiếp tại Doanh nghiệp.  

+ Trong trường hợp cần thiết cần nắm rõ thêm thông tin phục vụ công tác 

kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ xác minh trực tiếp đối với một số bộ phận liên quan 

tại Doanh nghiệp.  
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+ Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản làm việc ghi nhận kết quả 

kiểm tra và công bố tại doanh nghiệp sau khi kết thúc kiểm tra. 

- Địa điểm làm việc: Tại trụ sở của Doanh nghiệp được kiểm tra. 

IV. KINH PHÍ: 

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí lao động việc làm cấp cho phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại quyết định số 4899/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Doanh nghiệp:  

Căn cứ nội dung kế hoạch kiểm tra, đề nghị các Doanh nghiệp chuẩn bị 

báo cáo bằng văn bản (theo Đề cương đính kém) gửi về phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội thành phố 09 bản trước 05 ngày theo lịch kiểm tra; 

chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra; sắp xếp thời gian, bố trí 

địa điểm, mời các thành phần dự làm việc theo kế hoạch. 

Đối với 04 doanh nghiệp kiểm tra trong tháng 5/2022, căn cứ nội dung kế 

hoạch kiểm tra, đề nghị các Doanh nghiệp gửi báo cáo bằng văn bản (theo Đề 

cương đính kém) về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố 09 

bản chậm nhất ngày 20/5/2022; chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung 

kiểm tra; sắp xếp thời gian, bố trí địa điểm, mời các thành phần dự làm việc. 

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra: 

- Chủ động nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu, các văn bản liên quan đến nội 

dung kiểm tra thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách;  

- Bố trí sắp xếp thời gian tham gia kiểm tra theo lịch;  

- Trực tiếp tham gia ý kiến, trao đổi với doanh nghiệp về những nội dung 

kiểm tra thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách; 

- Đề xuất nội dung, kết luận kiểm tra thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị 

mình phụ trách với Trưởng đoàn để đưa vào Biên bản làm việc sau kiểm tra và 

chịu trách nhiệm về nội dung kết luận. 

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập đoàn 

kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã 

hội và công đoàn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

- Thông báo thời gian tiến hành kiểm tra cụ thể đến từng doanh nghiệp. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động kiểm tra của 

Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động; an toàn, vệ 
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sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn đối với các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh có sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn theo kế hoạch. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính (nếu có). 

- Tổng hợp tình hình hoạt động vào báo cáo kết quả việc chấp hành quy 

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

công đoàn về UBND thành phố và Thanh tra thành phố trước ngày 15/11/2022. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

phường, xã, các doanh nghiệp được kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn 

vị kịp thời báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Công an TP; 

- Liên đoàn Lao động TP; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- Thanh tra TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Các doanh nghiệp được kiểm tra; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

                KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hồng Vân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
_________________   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________ 

LỊCH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố) 
_______________________ 

STT Đơn vị Địa chỉ 
Dự kiến thời 

gian kiểm tra 

1 Công ty TNHH gỗ Ti Tan 
Đường Ba Sơn, Thôn Pàn Pè, Xã 

Hoàng Đồng. Sđt: 0961.056.743 

8h00’ ngày 

24/5/2022 

2 
Công ty cổ phần Động lực 

Thành Phát 

Tổ 6, khối 8, Phường Đông Kinh. 

Sđt: 02053.717.655 

14h00’ ngày 

24/5/2022 

3 
Công ty CP dược phẩm và 

vật tư y tế Lạng Sơn 
Số 02 Nguyễn Du, phường Vĩnh 

Trại. Sđt: 02053.876.671 

8h00’ ngày 

25/5/2022 

4 
Công ty TNHH MTV XNK 

Phương Nam 

Ngõ 238 Trần Quang Khải, phường 

Chi Lăng (địa chỉ cũ: Số 184, khối 

6, đường Phai Vệ - P.Đông Kinh). 

Sđt: 0982.061.658 

14h00’ ngày 

25/5/2022 

5 
Công ty TNHH MTV Tuấn 

Anh   

Km2, ngõ 5, đường Trần Quang 

Khải - P. Chi Lăng.  

Sđt: 0353.492.369 

Quý III/2022 

6 
Hộ kinh doanh cá thể ông 

Nguyễn Văn Quang  

T. Khòn Pát - Xã Mai Pha. Sđt: 

0913.278.336 

Quý III/2022 

7 
Hộ kinh doanh cá thể Toàn 

Hoa 

T. Quảng Hồng 3 - Xã Quảng 

Lạc. Sđt: 0982.038.076 

Quý III/2022 

8 
HTX sản xuất và Chế biến 

nông, lâm sản Quảng Lạc 

T. Quảng Hồng 2 - Xã Quảng 

Lạc. Sđt: 0912.618.188 

Quý III/2022 

9 

Công ty cổ phần xây dựng 

và Thương mại Nghĩa 

Tùng  

Số 677, đường Bà Triệu, P. Đông 

Kinh. Sđt: 0947.786.858 

Quý III/2022 

10 
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Hồng Minh 

Số 99, đường Bà Triệu, phường 

Hoàng Văn Thụ. Sđt: 0913230016 

Quý III/2022 

 

11 Công ty TNHH Long Hoa 

Tổ 5, khối 8, Phường Đông Kinh 

(địa chỉ cũ: Số 110 Phố Muối - P. 

Tam Thanh-TP Lạng Sơn). Sđt: 

0387.050.666 

Quý III/2022 
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12 
Công ty cổ phần xây lắp 

Phú Thái  

Số 47A, ngõ 4, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại.  

Sđt: 02053.876.777 

Quý III/2022 

13 
Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng Khánh Sơn LS  

Km 19, Quốc lộ 1A, Thôn Khòn 

Pát, xã Mai Pha.  

Sđt: 0982.242.888 

Quý III/2022 

14 
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Công Tuấn 

Số 748, đường Trần Đăng Ninh, 

Xã Hoàng Đồng.  

Sđt: 0963.197.339 

Quý III/2022 

 

Ghi chú: 

- Trường hợp có thay đổi lịch, Đoàn kiểm tra sẽ có trao đổi, thông báo cụ 

thể đến Doanh nghiệp. 

- Điện thoại liên lạc: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố: 02053.716357; đồng chí Đồng Xuân Hoàng, chuyên viên: 0974237282. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật  

về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn 

 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

________ 

 

Các Doanh nghiệp báo cáo (bằng văn bản) theo các nội dung dưới đây. 

I. THÔNG TIN CHUNG  

- Tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, năm thành lập, tên cơ quan 

chủ quản cấp trên (nếu có). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép; giấy chứng nhận đầu 

tư): số, ngày cấp, cơ quan cấp (nếu cấp đổi thì chỉ ghi đổi lần cuối cùng). 

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu. 

- Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. 

- Điện thoại giao dịch: ……………..; fax:…………: Email:………. 

- Trụ sở chính của doanh nghiệp. 

-  Số tài khoản và tên, địa chỉ của các Ngân hàng nơi doanh nghiệp giao dịch. 

- Tổng số người làm việc tại doanh nghiệp (lập danh sách trích ngang 

kèm theo). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TẠI 

DOANH NGHIỆP 

1. Thực hiện các báo cáo định kỳ 

- Báo cáo định kỳ tình hình thay đổi về lao động 06 tháng và hàng năm 

với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương. 

- Báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm và cả 

năm với cơ quan quản lý về lao động tại địa phương. 

2. Thực hiện hợp đồng lao động (số liệu tính tại thời điểm kiểm tra) 

- Số người không thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động. 

- Số người thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động. 

- Số người đã ký kết hợp đồng lao động, chia ra: 

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: 

* Từ 12 tháng đến 36 tháng. 

* Thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. 

* Thời hạn đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. 

* Thời hạn dưới 01 tháng. 
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+ Hợp đồng lao động làm việc không trọn thời gian. 

- Số người lao động thuê lại. 

- Số người chưa được ký kết hợp đồng lao động, lý do. 

3. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi 

- Thời giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần trong điều kiện lao động, môi 

trường lao động bình thường. 

- Thời giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần trong điều kiện lao động nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Số ngày nghỉ hàng năm đối với lao động làm công việc bình thường; lao 

động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm. 

1.2. Tiền lương và trả công lao động 

- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp đang áp dụng: 

- Thu nhập thấp nhất, cao nhất, bình quân: 

- Phương pháp trả lương (trả tiền mặt hay trả qua tài khoản). Nếu trả qua tài 

khoản thì báo cáo cách thức chi phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản: 

- Các hình thức trả lương doanh nghiệp đang áp dụng (theo thời gian, theo 

sản phẩm, khoán): 

- Việc xây dựng và gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao 

động với cơ quan lao động cấp huyện: 

- Xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng: 

- Tiền ăn ca (nếu có): 

1.3 Thực hiện phân loại lao động. 

- Số lao động làm việc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 

nặng nhọc độc hại, nguy hiểm:…người, trong đó nữ:…người. 

- Số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động:….người, trong đó nữ:….người. 

2. Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động: 

2.1 Tổ chức bộ phận, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh 

nghiệp: 

-  Bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm: 

+ Đã bố trí (chuyên trách, kiêm nhiệm):………………… 

+ Chưa bố trí:.........................lý do: ....................................... 
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-  Bố trí người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở y tế để chăm sóc 

sức khỏe người lao động: 

+ Đã có người làm công tác y tế hoặc đã hợp đồng với cơ sở y tế địa phương để 

chăm sóc sức khỏe cho người lao động:…………. 

+ Chưa có người làm công tác y tế chưa có hợp đồng ới cơ sở y tế địa phương để 

chăm sóc sức khỏe cho người lao động:...........…., lý do:...................... 

-  Thành lập mạng lưới an toàn viên tại doanh nghiệp: 

+ Đã thành lập:……… 

+ Chưa thành lập:………., lý do:............................………………………............. 

2.2 Xây kế hoạch AT-VSLĐ năm 2022: 

- Đã xây dựng:……………………............................................................................ 

- Chưa xây dựng:......................................; Lý do:........................................................ 

2.3 Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ: 

- Số máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang sử 

dụng:......... 

Trong đó:  

+  Số đã kiểm định:.................................................................... 

+  Chưa kiểm định:………,lý do:............................………….……….. 

- Khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ với cơ 

quan quản lý nhà nước: 

+ Đã thực hiện:...................................................................... 

+ Chưa thực hiện:.............Lý do........................................... 

2.4 Huấn luyện an toàn lao động: 

- Huấn luyện đối với người sử dụng lao động, người làm công tác AT-VSLĐ:  

+ Số lượng người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động ( 

Nhóm 1) được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện: ........người. 

+ Số người làm công tác AT-VSLĐ ( Nhóm 2) được huấn luyện và cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện: ........người. 

+  Số chưa được huấn luyện…….người; lý do:............................………………... 

- Huấn luyện đối với người lao động:  

+ Lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Nhóm 3) 

được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện hoặc thẻ an toàn lao 

động:..........người. 

+ Lao động còn lại (nhóm 4) được huấn luyện AT-VSLĐ:……người. 
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+ Số chưa được huấn luyện:…..người; lý do:..........................……......................... 

-  Số lượng người làm công tác y tế (nhóm 5): được huấn luyện và cấp giấy 

chứng nhận:…… người. 

 2.5 Bảo hộ lao động: 

- Đã trang bị (doanh nghiệp liệt kê những loại  bảo hộ lao động đã cấp cho 

người lao động và sổ sách theo dõi, cấp phát):.......................................................... 

- Chưa trang bị:…….....; lý do:.................................................... 

2.6  Nội quy lao động: 

- Đã xây dựng:……………….. 

- Chưa xây dựng:……………., lý do chưa xây dựng:………… ………………. 

2.7 Xây dựng, niêm yết quy trình vận hành an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt và các loại máy, thiết bị có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp: 

- Đã xây dựng:……………….. 

- Chưa xây dựng:……………., lý do:..........................………… ………………. 

2.8 Bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm công việc năng nhọc, độc hại và 

đặc biệt năng nhọc độc hại: 

- Đã bồi dưỡng:……..người; mức bồi dưỡng quy ra tiền............đồng/người/ngày. 

Hình thức bồi dưỡng:......................... 

- Chưa thực hiện:………người, lý do:.............................................……………… 

2.9 Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm  

+ Số người lao động được khám sức khỏe định kỳ:………..người. 

+ Số người lao động chưa được khám sức khỏe định kỳ:..... người, lý do:..................... 

2.10 Quan trắc môi  trường lao động: 

- Đã thực hiện đo:……., năm đo gần nhất………, số mẫu đo:……, số mẫu đạt 

tiêu chuẩn…….., số mẫu không đạt tiêu chuẩn………… 

- Chưa thực hiện đo……………., lý do:…………………………………….…. 

2.11 Trang bị phương tiện cấp cứu tại nơi làm việc: 

- Đã trang bị:…………………………………….. 

- Chưa trang bị:………………………………;lý do: ………………………… 

2.12 Tự kiểm tra về AT-VSLĐ tại doanh nghiệp: 

- Từ  tháng 01 năm 2022 đến nay đã thực hiện tự kiểm tra:………cuộc, trong đó 

kiểm tra toàn diện tại doanh nghiêp:……cuộc, kiểm tra tại các phân xưởng sản 

xuất:…..cuộc. 
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- Chưa thực hiện kiểm tra:…………………………;lý do……………………. 

2.13 Tai nạn lao động (TNLĐ): 

- Số vụ TNLĐ từ tháng 01 năm 2022 đến nay: …….vụ, ……người. 

Trong đó:  + TNLĐ chết người:……vụ, …..người 

     + TNLĐ nặng: …..vụ, …..người. 

                   + TNLĐ nhẹ:…….vụ, ……người. 

- Số vụ TNLĐ được khai báo, điều tra và có hồ sơ quản lý…….vụ. 

- Số người bị TNLĐ đã được giám định sức khỏe……người, số bị TNLĐ được 

bố trí trở lại làm việc:…..người. 

- Thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người bị TNLĐ và BNN sau 

khi có kết quả giám định sức khỏe..................................................................................... 

2.14 Chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước. 

- Đã thực hiện:............................................................... 

- Chưa thực hiện:....................................lý do:.....................  

2.15 Công đoàn (Đối với doanh nghiệp thành lập công đoàn) 

- Việc thành lập công đoàn cơ sở của doanh nghiệp. 

- Việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. 

- Việc tổ chức Hội nghị người lao động và các quy định khác về công đoàn. 

II- CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN 

TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022. 

…………………………………………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………… 

III: KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP: 

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………..... 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 
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