
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 
Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v giải quyết đối với các trường hợp 

mượn hồ sơ người khác giao kết hợp 

đồng lao động và tăng cường tuyên 

truyền pháp luật về lao động, BHXH 

 

 
Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được phản ánh của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Lạng Sơn về việc người lao động tham gia BHXH mượn hồ sơ tư pháp đi 

làm (tại Công văn số 1271/BHXH-QLT ngày 08/12/2020 kèm theo hồ sơ của 08 

đối tượng). Để có đầy đủ cơ sở trả lời, ngày 16/12/2020, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 2173/SLĐTBXH-LĐVLBHXH xin ý kiến 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các trường hợp trên.  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có có ý kiến đối với các trường 

hợp mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động tại Công văn số 

1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022. Theo đó, các trường hợp mượn hồ sơ của 

người khác để giao kết hợp đồng lao động là hành vi vi phạm nguyên tắc “trung 

thực” theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Bộ luật Lao động  năm 2019, và vi phạm 

nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại 

khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 49 Bộ luật 

Lao động, đây là trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. 

Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu 

được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Bộ luật Lao động và mục 3 

Chương III của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 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. Theo đó, Tòa án nhân dân có 

quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 

toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao 

kết hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Lao động và Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại khoản 4 Điều 10 

của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: “Các vấn đề khác liên quan đến việc 

xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm 

quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 2397/VP-KGVX ngày 02/6/2022, nhằm tăng cường thông tin tới các đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tuyên truyền để người lao động, người sử dụng 

lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề nghị: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Căn cứ Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và văn bản này để hướng dẫn, giải quyết 

cho 08 người lao động tại Công văn số 1271/BHXH-QLT, chủ động xử lý đối với 

các trường hợp tương tự, báo cáo các trường hợp vượt thẩm quyền (Gửi kèm hồ sơ 

của 08 người lao động). 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Liên minh 

Hợp tác xã 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền tới các đối tượng thuộc thẩm quyền quản 

lý thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động. 

3. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Thông tin tuyên truyền các doanh nghiệp thuộc hiệp hội các quy định về lao 

động, bảo hiểm xã hội, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết các vấn 

đề phát sinh có liên quan. 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị thuộc địa bàn quản lý nội 

dung Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội. 

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra kịp thời, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình vi phạm, báo cáo Thanh tra Sở các trường hợp vượt thẩm 

quyền. 

5. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên truyền tới người lao động trong đơn vị các quy định về pháp luật lao 

động, bảo hiểm xã hội và nội dung Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 

31/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện, có vướng mắc liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao 

động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội, sđt 02053.876.682/775.469) 

(Gửi kèm Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội)./. 
 

 

ơ KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- PLĐTBXHTP; PLĐTBXH-DT các huyện 

- Lưu: VT; LĐVL-BHXH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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