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Số: 2331 /KL-SLĐTBXH

Tây Ninh, ngày 7

tháng 8 năm 2020

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với Công ty TNHH Cường Thành Phát, địa chỉ: số 552, đường
Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày 27/7/2020, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã ban
hành Quyết định số 2172/QĐ-SLĐTBXH thụ lý tố cáo đối với Công ty TNHH
Cường Thành Phát, địa chỉ: số 552, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3,
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội
dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của
pháp luật, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội kết luận nội dung tố cáo
như sau:
1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo
1.1. Nội dung 1: Tố cáo hành vi không trả tiền lương cho người lao động.
a) Giải trình của ông Tanh Văn Chói_Giám đốc Công ty TNHH Cường
Thành Phát (người bị tố cáo):
Ông Tanh Văn Chói cho biết Công ty TNHH Cường Thành Phát (sau đây gọi
tắt là Công ty) trả lương đầy đủ cho người lao động qua hình thức ký nhận trực tiếp
theo bảng lương lái xe hàng tháng.
b) Kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu tại Văn phòng Công ty (số 552, đường
Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh):
Qua kiểm tra bảng chấm công, bảng thanh toán lương từ tháng 01/2020 đến
tháng 6/2020 có 11 người lao động đã ký nhận lương đầy đủ, trong đó:
Tháng 01/2020: 11 người đã ký nhận lương đầy đủ.
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Tháng 02/2020: Nguyễn Trung Nhật, Nguyễn Thái Hòa, Phan Tấn Đạt nghỉ
việc từ đầu tháng nên không có lương, Nguyễn Văn Phú làm 02 ngày chưa thanh
toán lương, Trương Anh Khoa làm 13 ngày chưa thanh toán lương.
Tháng 3/2020: 11 người đã ký nhận lương đầy đủ.
Tháng 4/2020: 11 người đã ký nhận lương đầy đủ. Ông Nguyễn Út Nhỏ ký
nhận lương và nghỉ việc
Tháng 5/2020: 10 người đã ký nhận lương đầy đủ. Ông Hà Văn Chánh ký
nhận lương và nghỉ việc.
Tháng 6/2020: 09 người đã ký nhận lương đầy đủ.
Giải trình của ông Tanh Văn Chói: ông Trương Anh Khoa tự ý bỏ việc
không liên hệ công ty để thanh toán lương, công ty có liên hệ qua điện thoại nhưng
ông Trương Anh Khoa không nghe máy, đến nay chưa đến công ty để giải quyết
các chế độ theo quy định, ông Nguyễn Văn Phú đồng ý dùng 02 ngày lương để bồi
thường việc đã trộm xi măng khách hàng.
1.2. Nội dung 2: Tố cáo hành vi Công ty không chốt và trả Sổ Bảo hiểm xã
hội cho người lao động.
a) Giải trình của ông Tanh Văn Chói_Giám đốc Công ty:
Người lao động tại Công ty khi nghỉ việc đều được chốt và trả Sổ Bảo hiểm
xã hội theo quy định.
b) Tổ xác minh kiểm tra hồ sơ, tài liệu người lao động:
Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 có 07 người lao động nghỉ việc đã được
Công ty chốt Sổ Bảo hiểm xã hội gồm (Mai Đình Tình, Nguyễn Trung Nhật,
Nguyễn Ngọc Thế Hòa, Phan Tấn Đạt, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Út Nhỏ và Hà
Văn Chánh). Trong các trường hợp trên thì Mai Đình Tình, Nguyễn Ngọc Thế Hòa,
Phan Tấn Đạt đã nhận Sổ Bảo hiểm xã hội.
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Các trường hợp Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Út Nhỏ, Hà Văn Chánh chưa
nhận Sổ Bảo hiểm xã hội (Công ty giải trình đã liên hệ qua điện thoại nhưng các cá
nhân này chưa đến nhận).
Trường hợp Nguyễn Trung Nhật tự ý bỏ việc không báo trước, không hợp
tác giải quyết công nợ với Công ty nên chưa thống nhất việc nhận lại Sổ Bảo hiểm
xã hội.
2. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp
luật
Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ Luật lao động thì “Người sử dụng lao
động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và
những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.
Công ty TNHH Cường Thành Phát nêu lý do chưa thống nhất việc giải quyết
các khoản nợ giữa hai bên nên mặc dù đã chốt Sổ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn
Trung Nhật nhưng không trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội là vi phạm khoản 3 Điều 47
Bộ Luật lao động.
3. Kết luận
3.1. Về nội dung tố cáo:
- Không trả tiền lương cho người lao động: Tố cáo sai.
- Công ty không chốt và trả Sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động: Tố cáo
đúng một phần.
3.2. Hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo:
Hành vi không trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội: Vi phạm khoản 3 Điều 47 Bộ
Luật lao động.
2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm của người bị tố cáo:
Do Công ty chưa am hiểu các quy định của pháp luật lao động, mặc dù đã
chốt nhưng không trả Sổ Bảo hiểm xã hội để người lao động được hưởng các quyền
lợi theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm khắc phục các nội dung tồn
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tại gồm: Trả Sổ Bảo hiểm xã hội đồng thời khắc phục các thiệt hại do việc chậm trả
gây ra (nếu có); phối hợp với người lao động giải quyết dứt điểm các khoản nợ có
liên quan giữa hai bên.
2.4. Đối tượng bị thiệt hại, các thiệt hại:
Ông Nguyễn Trung Nhật là người lao động của Công ty TNHH Cường
Thành Phát với các thiệt hại về quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ
việc.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện và kiến nghị
4.1. Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Cường Thành Phát thực hiện các kiến
nghị sau đây trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận và báo cáo kết
quả về Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh:
- Trả lại Sổ bảo hiểm xã hội.
- Phối hợp với ông Nguyễn Trung Nhật giải quyết các khoản nợ giữa hai bên.
4.2. Thanh tra Sở
- Hoàn chỉnh hồ sơ, theo dõi kết quả giải quyết tố cáo.
- Niêm yết công khai kết luận nội dung tố cáo tại Phòng tiếp công dân của Sở
trong thời hạn 15 ngày.
Trên đây là kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Cường Thành
Phát, địa chỉ: số 552, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh./.
Nơi nhận:
-UBND tỉnh;
-Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH; báo cáo
-Thanh tra tỉnh;
-Cty TNHH Cường Thành Phát;
-Website Sở LĐ-TBXH;
-Lưu: VT, hồ sơ.
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