
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KL-SLĐTBXH Hải Dương, ngày        tháng 9 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA 
Về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội

tại Công ty TNHH SUNTEL VINA

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/6/2022 của Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy 
định của Pháp luật Lao động, Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH SUNTEL 
VINA, địa chỉ: Lô XN8, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Trưởng đoàn 
thanh tra, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Suntel VINA. Năm thành lập: 2016. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801199394, do Phòng đăng 

ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 
27/12/2016; đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 19/10/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6500111550, do Ban quản lý các 
Khu công nghiệp tỉnh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/12/2016, đăng ký thay đổi 
lần thứ mười năm, ngày 04/11/2021.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên. 
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Lắp ráp linh kiện điện tử. 
- Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp: 100% vốn nước ngoài. Thuộc 

Công ty TNHH MARKONE TECHNOLOGY (Hàn Quốc).
- Điện thoại giao dịch: 02203555778.
- Trụ sở chính của doanh nghiệp: Lô XN8, Khu công nghiệp Đại An mở 

rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
- Số tài khoản: 46010003007571, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương (BIDV).
- Tổ chức công đoàn cơ sở: Đã thành lập năm 2016.
- Tổng số người làm việc tại doanh nghiệp: 211 người, trong đó 153 nữ.
- Người đại diện theo quy định của pháp luật: KIM TAE WON, giới tính: 

Nam; Quốc tịch: Hàn Quốc.
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II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC 
DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN

1. Các loại báo cáo định kỳ
- Đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 06 tháng đầu 

năm và hàng năm với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 
- Đã thực hiện báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động 06 

tháng đầu năm và hàng năm với cơ quan quản lý về lao động tại địa phương.
- Đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu 

năm và hàng năm với cơ quan quản lý về lao động tại địa phương. 
2. Tuyển dụng và đào tạo lao động
- Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động: Doanh nghiệp không thực 

hiện ủy quyền giao kết hợp đồng lao động. 
- Số lao động tuyển mới từ ngày 01/01/2021 đến 30/5/2022: 55 người.
- Hình thức và phương thức tuyển, quy chế tuyển dụng lao động: Doanh 

nghiệp tuyển dụng trực tiếp thông qua phỏng vấn tại doanh nghiệp. Tại doanh 
nghiệp đã xây dựng quy chế tuyển dụng lao động theo Quyết định số 
01/ĐTTD/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Việc thu phí tuyển dụng người lao động, nhận tài sản hoặc tiền đặt cọc 
người lao động để đảm bảo thực hiện Hợp đồng lao động: Không phát sinh. 

- Việc giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ gốc hoặc giấy tờ tùy thân của 
người lao động: Doanh nghiệp không áp dụng. 

- Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
- Thời gian thử việc người lao động, mức lương trong thời gian thử việc:
Áp dụng thử việc đối với người lao động làm việc tại bộ phận quản lý, 

hành chính, văn phòng theo quy định của pháp luật. Không áp dụng thử việc 
đối với công nhân (do đã ký Hợp đồng học việc). Mức lương trong thời gian 
thử việc bằng 85% mức lương vị trí công việc làm thử.

3. Thực hiện hợp đồng lao động
- Số người không thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động: Không.
- Số người thuộc diện phải ký hợp đồng lao động: 206 người.
- Số người đã ký kết hợp đồng lao động. Chia ra:
+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 204 người.
+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 34 người.
+ Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng: Không.
+ Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng: Không.
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+ Hợp đồng lao động làm việc không trọn thời gian: Không.

- Số người chưa được ký kết HĐLĐ: 02 người; Lý do: 01 công nhân đang 
trong thời gian học việc, 01 nhân viên đang trong thời gian thử việc. 

- Ký hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 
trong doanh nghiệp: Không phát sinh.

- Trình tự ký kết HĐLĐ: Sau khi hết thời gian học việc (đối với công 
nhân) hoặc thử việc (đối với nhân viên) doanh nghiệp ký liên tiếp 02 lần Hợp 
đồng lao động xác định thời gian 12 tháng, hết hạn HĐLĐ lần 2 doanh nghiệp 
ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động.

- Số người lao động thuê lại: Từ 01/01/2021 đến 30/5/2022 doanh nghiệp 
có thuê lại với 03 đơn vị, cụ thể như sau: 

+ Doanh nghiệp ký Hợp đồng cung ứng lao động số 22102020/LH-ST ngày 
22/10/2020 với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lê Hoàng (trụ sở: xã Cẩm 
Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

+ Doanh nghiệp ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2020/TN-ST ngày 
31/01/2020 với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Ngọc (trụ sở: xã 
Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

+ Doanh nghiệp ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với Công ty cổ phần 
Dịch vụ Bảo vệ Việt Đức (trụ sở: đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

- Số lao động bị mất việc làm từ 01/01/2021 đến 30/5/2022: Không.

- Số lao động thôi việc từ tháng 01/2021 đến 30/5/2022: 186 người. 

- Việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động thôi việc đủ điều kiện được 
hưởng trợ cấp thôi việc: Kiểm tra thấy không có người lao động nghỉ việc đủ 
điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc.

4. Đối thoại tại doanh nghiệp và thoả ước lao động tập thể

- Doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Đã thực hiện tổ chức 
đối thoại định kỳ 1 lần/năm, tổ chức hội nghị người lao động và lưu giữ đầy đủ 
biên bản đối thoại, biên bản hội nghị người lao động tại đơn vị.

- Đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể và gửi Ban quản quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh theo quy định.

- Những nội dung cơ bản của TƯLĐTT và việc thực hiện các nội dung 
TƯLĐTT đã ký:  Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nội dung quy định có 
lợi hơn cho người lao động, cụ thể tại Điều 9. Trợ cấp, các phúc lợi khác; Điều 
10. Tiền thưởng.
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5. 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: Doanh nghiệp áp dụng 8 giờ/ngày (Sáng: 8h00’ 
đến 12h00’; Chiều: 13h00’ đến 17h00’).

- Số giờ làm việc trong tuần là: 48 giờ/tuần (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
 Thời gian làm việc theo Ca: 
+ Ca ngày: từ 8h00’ đến 12h00’  và từ 13h00’ đến 17h00’;     
+ Ca đêm: từ 20h00’ đến 24h00’ và từ 01h00’ đến 04h00’;
(Riêng ca đêm thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào thời gian làm việc).
- Thời giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần trong điều kiện lao động đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Không phát sinh.
- Việc thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ ngơi: Theo báo cáo doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định của  pháp luật lao động. 
- Trình tự, thủ tục làm thêm giờ: Tại doanh nghiệp có văn bản thỏa thuận 

của người lao động về việc làm thêm giờ, có chữ ký của từng người lao động về 
việc đăng ký làm thêm giờ.   

- Số giờ làm thêm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm: Kiểm tra 
bảng lương, bảng công do doanh nghiệp cung cấp thấy số giờ doanh nghiệp tổ 
chức làm thêm cho người lao động trong tháng không vượt quá quy định của 
pháp luật.

- Việc thực hiện các quy định về nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có lương, nghỉ 
việc riêng không hưởng lương: Theo báo cáo doanh nghiệp thực hiện theo quy 
định của pháp luật lao động.

- Số ngày nghỉ hàng năm đối với lao động làm công việc bình thường: 12 
ngày (chưa tính thâm niên).

- Số lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm: 06 người. 

6. Tiền lương và trả công lao động
- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp đang áp dụng: 4.539.000 đồng.
- Các loại phụ cấp doanh nghiệp đang áp dụng: chuyên cần, vị trí, công 

đoạn, ngoại ngữ, khác.
- Các khoản bổ sung khác được trả hàng tháng vào lương cho người lao 

động: Ngoài các khoản lương và phụ cấp tại bảng thanh toán lương thể hiện 
doanh nghiệp trả thêm cho người lao động khoản thưởng KPI, thâm niên.

Tại doanh nghiệp có quy định về tiền thưởng KPI hàng tháng cho người lao 
động tính theo hiệu quả công việc hàng tháng của người lao động với mức 
thưởng từ 1.000.000 đồng đến 16.000.000/người/tháng.
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- Các khoản hỗ trợ: Nhà ở, xăng xe, ngoại ngữ.

- Thu nhập thấp nhất, cao nhất, bình quân (tại thời điểm thanh tra):  

Thấp nhất: 5.189.000 đồng; Cao nhất: 45.939.000 đồng; Bình quân:  
13.237.813 đồng.

- Phương pháp trả lương: Áp dụng trả qua tài khoản. Mọi chi phí liên quan 
đến việc mở và duy trì tài khoản do doanh nghiệp chi trả.

- Các hình thức trả lương doanh nghiệp đang áp dụng: Áp dụng trả theo 
thời gian đối với tất cả người lao động.

- Đã xây dựng và gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động 
với cơ quan lao động.

- Đã xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng.

- Tiền lương làm thêm giờ ngày thường, làm vào ngày nghỉ, ngày lễ, làm 
thêm giờ vào ban đêm, cách tính: Áp dụng theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương làm việc vào ban đêm, cách tính: Áp dụng theo quy định của 
pháp luật.

- Việc trả lương những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc nghỉ chưa hết số 
ngày nghỉ hàng năm cho người lao động: Theo báo cáo doanh nghiệp bố trí cho 
người lao động nghỉ luân phiên vào các tháng trong năm, cuối năm người lao 
động vẫn còn ngày nghỉ phép doanh nghiệp trả thêm 300% lương những ngày 
chưa nghỉ. 

- Tiền lương ngừng việc và cách giải quyết tiền lương trong các trường hợp 
thiếu việc làm: Không phát sinh.

- Việc khấu trừ tiền lương của người lao động: Theo báo cáo doanh nghiệp 
chỉ khấu trừ theo quy định như BHYT, BHTN, BHXH, phí công đoàn.

- Việc theo dõi trả lương cho người lao động của các cai thầu, cơ sở trung gian: 

+ Đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Việt Đức, doanh nghiệp trả theo 
hợp đồng khoán gọn mức phí 36.250.000 đồng/tháng (tương ứng với tiền công 
của 05 người làm việc luân phiên liên tục 24/24giờ);

+ Đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Lê Hoàng doanh 
nghiệp áp dụng trả tiền công cho 01 người lao động ngoài khoản tiền công như 
đối với lao động bình thường, doanh nghiệp còn trả thêm các khoản khác như 
tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN...; 

 + Đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Ngọc doanh nghiệp 
trả theo giờ, trong đó đối với 08 giờ hành chính mức 26.000 đồng/giờ 
công/người, khi phát sinh làm thêm giờ, số giờ làm thêm được quy đổi theo quy 
định của pháp luật lao động.
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- Tiền ăn ca: Áp dụng mức ăn 23.500 đồng/suất, ngoài ra trong tháng có 01 
bữa áp dụng mức 50.000 đồng/suất.

7. An toàn lao động, vệ sinh lao động

- Số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: 
Năm 2021 có 16 người, năm 2022 có 11 người, làm việc tại các vị trí bảo trì, vận 
hành máy X - Ray, vận hành máy có sử dụng hóa chất, vệ sinh công nghiệp.

- Số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại IV): 
Năm 2021 có 11 người, năm 2022 có người 06 người; Số lao động làm các công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại V): Năm 2021 và năm 2022, 
mỗi năm doanh nghiệp có 06 người vận hành máy X – Ray. 

- Doanh nghiệp đã lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi 
xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo 
quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động.

- Số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Từ thời điểm tháng 
01/2021 đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp cử 01 người làm công tác an 
toàn, vệ sinh lao động bán chuyên trách, trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện, đã 
được huấn luyện cấp Giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động.

- Số người làm công tác y tế: Từ thời điểm tháng 01/2021 đến thời điểm 
thanh tra, doanh nghiệp duy trì 01 người làm công tác y tế. Tại thời điểm thanh 
tra, doanh nghiệp cử bà Tô Quỳnh Trang, có trình độ chuyên môn là Điều 
dưỡng, đã được huấn luyện, cấp Giấy Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động và 
Chứng chỉ Chứng nhận y tế theo quy định.

- Việc thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên: Năm 2021 doanh nghiệp 
thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên gồm 09 người. Đến tháng 6 năm 2022, 
doanh nghiệp kiện toàn lại mạng lưới an toàn, vệ sinh viên gồm 04 người. 
Doanh nghiệp đã ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh 
viên, trong đó chi trả mức phụ cấp trách nhiệm là 20.000 đồng/người/tháng và 
đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho mức phụ cấp này theo quy định.

- Đã phân định chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 
hàng năm. Nội dung của kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với quy 
định. Doanh nghiệp đã lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây 
dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. 

- Đã thực hiện tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá 
nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động định kỳ 01 năm / lần. Trong quy 
trình đánh giá doanh nghiệp xây dựng, đã xác định được mục đích, đối tượng, 
phạm vi cho việc đánh giá; đã lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy 
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cơ và tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, đồng thời phân công trách 
nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ sản xuất có liên quan đến việc 
đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. 

-  Việc thực hiện chế độ tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động: Doanh 
nghiệp đã quy định và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao 
động. Về thời gian kiểm tra, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra hàng ngày, kết hợp 
với kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đối với kiểm tra hàng 
ngày, doanh nghiệp cử an toàn, vệ sinh viên trong các khu vực sản xuất kiểm tra. 
Đối với kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm, doanh nghiệp thành 
lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo hình thức kiểm tra tra tổng thể các nội 
dung về an toàn, vệ sinh lao động. Kết thúc quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã 
lập biên bản kiểm tra và đưa ra các kiến nghị về những thiếu sót tồn tại về công 
tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Đã thực hiện bảo dưỡng đối với các máy, thiết bị, nhà xưởng.  

- Việc quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động: Doanh nghiệp đang sử dụng 43 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động gồm 06 thiết bị chịu áp lực và 37 hệ thống 
lạnh, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lần đầu, định kỳ và thực hiện 
khai báo tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 - Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Từ tháng 01/2021 đến thời 
điểm thanh tra, doanh nghiệp ký kết hợp đồng dịch vụ huấn luyện với Trung tâm 
Dịch vụ việc làm Hải Dương, cụ thể:

+ Năm 2021: Huấn luyện định kỳ cho 281 học viên (nhóm 1 là 11 người, 
nhóm 3 là 16 người, nhóm 4 là 245 người, nhóm 5 là 01 người, nhóm 6 là 08 
người). Trong đó, có 02 người là người lao động thuê lại của Công ty TNHH 
Đầu tư và Phát triển Thành Ngọc 2 người.

+ Năm 2022: Huấn luyện định kỳ cho 272 học viên (nhóm 2 là  01 người, 
nhóm 3 là 11 người, nhóm 4 là 256 người, nhóm 5 là 01 người, nhóm 6 là 03 
người). Trong đó, có 60 người là người lao động thuê lại của 02 nhà thầu (Công 
ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê Hoàng, Công ty TNHH Đầu tư và 
Phát triển Thành Ngọc). 

Ngoài ra thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 09 Công ty Cổ 
phần Dịch vụ bảo vệ Việt Đức (05 người làm việc thường xuyên tại doanh 
nghiệp và 04 người thuộc diện tăng cường khi cần thiết).

- Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh 
mục nghề: Đối với người lao động làm việc trong xưởng sản xuất, doanh nghiệp 
đã trang bị áo đồng phục, giầy bảo hộ, khẩu trang, mũ bảo hộ. Đối với người lao 
động làm công việc đặc thù như nhân viên bảo trì được trang bị thêm mũ cứng 



8

bảo hộ, giầy bảo hộ mũ sắt, dây đai an toàn, kính mắt, nút tai chống ồn, găng tay 
bảo hộ, găng tay cách điện; nhân viên tiếp xúc với hóa chất được trang bị thêm 
găng tay chịu hóa chất, mặt nạ phòng độc, kính mắt; nhân viên vận hành máy X 
– Ray được trang bị tấm chắn phóng xạ, liều kế bức xạ, yếm chì. Doanh nghiệp 
có quy trình quản lý, cấp phát và lập số theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá 
nhân theo quy định. 

Kiểm tra tại hiện trường sản xuất thấy trong quá trình làm việc người lao 
động đã sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp.

- Việc xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, 
thiết bị và các biện pháp làm việc an toàn lao động, vệ sinh lao động: Doanh 
nghiệp đã xây dựng và niêm yết các nội quy, quy trình như quy trình vận hành, 
sử dụng các máy, thiết bị trong dây chuyền sản xuất; quy trình làm việc trên cao; 
quy trình an toàn sử dụng và xử lý sự cố thiết bị áp lực; quy trình an toàn điện, 
an toàn hóa chất; quy trình an toàn khi sử dụng máy X – Ray. Tại các khu vực 
sản xuất có tiềm ẩn mối nguy hiểm, có hại, doanh nghiệp đã niêm yết các biển 
báo an toàn để cảnh báo mối nguy cho người lao động.

- Đo, kiểm tra môi trường tại nơi làm việc: Đã thực hiện theo quy định.

- Việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động trong điều kiện có yếu 
tố nguy hiểm, độc hại: Không phát sinh.

- Tổng số vụ tai nạn lao động từ 01/01/2021 đến thời điểm thanh tra: 
Không phát sinh.

- Đã xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức luyện 
tập định kỳ. Trong đó đã diễn tập xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi có cháy, nổ; 
khi có tràn đổ hóa chất. 

- Đã trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra  
sự cố, tai nạn lao động như cáng cứu thương và các phương tiện kỹ thuật y tế 
(đặt trong phòng y tế), túi sơ cấp cứu loại A (02 túi, trong đó 01 túi đặt trong văn 
phòng, 01 túi đặt trong phòng y tế), túi sơ cấp cứu loại C (02 túi, trong đó 01 túi 
đặt trong phòng Battery, 01 túi đặt trong phòng SMT-FPM).

- Việc khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp: Đã thực 
hiện theo quy định.

Qua kiểm tra kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề 
nghiệp thấy những người có sức khỏe loại IV (sức khỏe yếu) được doanh nghiệp 
sắp xếp công việc phù hợp; những người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề 
nghiệp làm việc ở các vị trí như vận hành máy X –Ray, lái xe, bảo trì, vệ sinh 
công nghiệp kết quả khám kết luận không mắc bệnh nghề nghiệp.

- An toàn, vệ sinh lao động trong nhà xưởng:
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+ Hệ thống chiếu sáng: Đảm bảo theo quy định.

+ Hệ thống thông gió nhà xưởng: Tại xưởng sản xuất doanh nghiệp lắp đặt 
40 hệ thống điều hòa không khí, duy trì nhiệt độ khu vực làm việc khoảng 
24÷250 C. Các hệ thống lạnh được bảo trì và kiểm định kỹ thuật an toàn theo 
quy định.

+ Việc bố trí bộ phận che chắn cho các bộ phận quay của thiết bị: Các khu 
vực có truyền động hở như đai truyền động bằng dây curoa; các chi tiết máy có 
khả năng gây kẹp cuốn, văng bắn, truyền động bánh răng hở, khớp nối; các vị trí 
có nguồn điện nguy hiểm, nguồn nhiệt có thể gây bỏng được che chắn, lắp đặt 
biển cảnh báo nguy hiểm đầy đủ.

+ Việc bố trí vị trí làm việc của công nhân: Tại hiện trường sản xuất doanh 
nghiệp bố trí vị trí làm việc kết hợp giữa đứng và ngồi; ghế ngồi có mút đệm và 
tựa lưng phù hợp. Kiểm tra kết quả đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi 
của 03 bộ phận SMT, SPM, Battery đều đạt yêu cầu theo quy định.

+ Vệ sinh công nghiệp nhà xưởng: Quan sát thấy nhà xưởng, khu vực làm 
việc được vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Khu vực chứa rác thải nguy hại được lưu trữ và 
niêm yết biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại.

- Đường và cửa thoát hiểm: 
+ Đường đi lại của phương tiện vận tải: Doanh nghiệp đã có biển hướng 

dẫn đường đi của phương tiện vận tải ra, vào khuôn viên của doanh nghiệp; có 
biển báo giao thông giới hạn tốc độ của phương tiện.

+ Đường đi lại và lối thoát hiểm của người lao động:  Đã kẻ, vẽ các Layout 
phân khu vực làm việc, khu đặt máy và đường đi lại; bố trí các lối thoát hiểm, sơ đồ 
chỉ dẫn lối thoát hiểm đầy đủ; đèn hiển thị lối thoát hiểm màu xanh hoạt động tốt.

- Việc thực hiện an toàn điện:
+ Đã lắp đặt hai hệ thống riêng biệt thiết bị điện chiếu sáng chiếu nhà 

xưởng và điện động lực.
+ Nhà xưởng, kho hàng của doanh nghiệp có thiết kế, lắp đặt hệ thống 

chống sét đánh thẳng theo quy định và định kỳ thực hiện đo điện trở chống sét 
hệ thống chóng sét đánh thẳng trong nhà xưởng 06 tháng / lần.

+ Đã thực hiện nối trung tính vỏ máy, thiết bị sử dụng điện trong doanh 
nghiệp để đề phòng điện chạm vỏ gây tai nạn về điện cho người lao động.

+ Việc đặt biển báo nguy hiểm, thiết lập rào chắn khu vực nguy hiểm điện: 
Tại các tủ điện đã có biển cảnh báo nguy hiểm, phân công người phụ trách vận 
hành; đã thực hiện đo điện trở cách điện tại tủ điện định kỳ 06 tháng / lần. Các 
kết quả đo đều đạt yêu cầu về an toàn điện.

- Việc thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng hóa chất: Trong quá 
trình sản xuất, doanh nghiệp sử dụng một số loại hóa chất có đặc tính nguy 
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hiểm, có khả năng cháy, nổ, ăn  mòn, độc hại với hệ hô hấp, nguy hại với môi 
trường thủy sinh như: Cồn IPA, cồn ethanol dùng để vệ sinh sản phẩm, nước rửa 
Autoclean 40 dùng để vệ sinh bản mạch, dung dịch TLF 800M-1 dùng để làm 
dung dịch trợ hàn, bảo vệ bề mặt mối hàn khi sấy, dung môi TIK – 00070A 
(MEK) dùng để vệ sinh bản in, pha mực in, dung dịch DOWSIL™ 1200 OS 
dùng để lót tăng độ bám dính, … Các hóa chất được dán nhãn và có hướng dẫn 
sử dụng theo quy định. Kho hóa chất có quạt thông gió và hệ thống chiếu sáng 
hợp lý; có nội quy an toàn kho hóa chất, hình đồ cảnh báo an toàn, phiếu an toàn 
hóa chất với hóa chất nguy hiểm, quy trình ứng phó sự cố hóa chất, sơ đồ thoát 
hiểm; đã trang bị các phương tiện ứng cứu khẩn cấp khi tràn đổ hoặc tai nạn với 
hóa chất như: Cát chữa cháy, bình chữa cháy, rẻ lau, thiết bị thu gom hóa chất 
tràn đổ, phương tiện bảo vệ cá nhân. 

8. Lao động đặc thù
8.1. Lao động nữ, lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật
- Theo báo cáo doanh nghiệp không sử dụng lao động là người khuyết tật, 

lao động cao tuổi.
- Tổng số lao động nữ: 153 người. Thực hiện các quy định riêng đối với 

lao động nữ, gồm:
+ Thực hiện quy định về thời giờ làm việc đối với lao động nữ làm các 

công việc nặng nhọc, độc hại; lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi 
con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ trong thời gian kinh nguyệt: Doanh nghiệp 
hiện đang thực hiện giảm 01 giờ làm việc hưởng nguyên lương đối với lao động 
nữ mang thai từ tháng thứ 7 và lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi; lao 
động nữ trong thời gian kinh nguyệt được nghỉ 30 phút tính vào thời gian làm 
việc. Doanh nghiệp không bố trí lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7, nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa.

+ Những trường hợp sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
đối với lao động nữ trong doanh nghiệp: Không phát sinh.

+ Đã bố trí chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh cho lao động nữ.
+ Việc đảm bảo việc làm cho lao động nữ sau khi nghỉ thai sản: Theo báo 

cáo doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

8.2. Lao động là người nước ngoài

8.2.1. Các loại báo cáo:

Đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng người nước ngoài theo 
quý, 6 tháng, cả năm với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

8.2.2. Tuyển dụng lao động và sử dụng lao động là người nước ngoài:

Tổng số lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp từ ngày 
01/01/2021 đến 30/5/2022: 09 người. Trong đó:
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- Số lao động nước ngoài đã về nước hoặc chấm dứt hợp đồng lao động tại 
doanh nghiệp: 02 người;

+ Số lao động không thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động: không.

+ Số lao động thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động: 02 người;

+ Số lao động đã được cấp giấy phép lao động: 02 người;

+ Số lao động chưa cấp giấy phép lao động: không.

- Số lao động nước ngoài hiện đang làm việc tại doanh nghiệp: 07 người.

+ Số lao động không thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động: không;

+ Số lao động thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động: 07 người;

+ Số lao động đã được cấp giấy phép lao động: 07 người;

+ Số lao động chưa cấp giấy phép lao động: không.

- Hình thức tuyển: 

+ Làm việc theo hình thức ký hợp đồng lao động: 02 người.

+ Làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp: 07 người.

- Đã tham gia BHXH, BHYT cho người lao động nước ngoài.

- Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đúng vị trí công việc so với 
giấy phép lao động đã được cấp.

- Số lao động được cấp lại giấy phép lao động: 07 người;

- Đã lưu trữ đầy đủ hồ sơ cấp giấy phép lao động của người nước ngoài.

- Việc xuất nhập cảnh, cấp và gia hạn thị thực, đăng ký tạm trú đúng quy 
định pháp luật.

- Việc báo cáo đối với các trường hợp thu hồi giấy phép lao động: không có 
trường hợp nào thu hồi giấy phép LĐ.

8.3. Lao động chưa thành niên

Doanh nghiệp không sử dụng lao động chưa thành niên.

9. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

- Đã xây dựng và đăng ký Nội quy lao động với Ban Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh.

- Việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, trừ lương: Không 
phát sinh.

- Những trường hợp người lao động phải bồi thường trách nhiệm vật chất: 
Theo báo cáo tại doanh nghiệp không có người lao động phải bồi thường. 
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10. Tranh chấp lao động
- Từ 01/01/2021 đến 30/5/2022 tại doanh nghiệp không xảy ra tranh chấp 

cá nhân và tập thể. 
- Tình hình giải quyết các vụ đình công đã xảy ra: Không có.
11. Bảo hiểm xã hội (BHXH) (Số liệu tính tại thời điểm thanh tra)
- Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: 204 người, trong đó.
+ Số người đã tham gia: 204 lao động.
+ Số người chưa tham gia: 0 lao động.
+ Mức lương tham gia BHXH năm 2022: Mức lương thấp nhất: 4.450.000 

đồng/tháng; Mức cao nhất: 29.800.000 đồng/tháng.
- Số lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc và thực hiện các chế 

độ, chính sách đối với những lao động này: 04 lao động (trong đó 03 lao động 
đang nghỉ thai sản, 01 lao động đang nghỉ không lương).

- Số lao động đã tham gia bảo hiểm thấtnghiệp: 202 lao động
- Số sổ BHXH đã được cấp: 204 laođộng; 
- Số sổ BHXH chưa được cấp: 0 laođộng.
- Số tiền phải nộp cho cơ quan BHXH:
+ Năm 2021: Số tiền phải nộp là 6.945.281.932 đồng; số tiền đã nộp 

6.945.281.932đồng; số tiền nộp thừa là 0 đồng;
+ Số lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN 

là 02 người; số tiền phải đóng là 41.124.000 đồng; số tiền đã đóng 
41.124.000đồng; số tiền thừa là 0 đồng.

+ Năm 2022 (tính đến tháng 05/2021): Số tiền phải nộp là 2.330.314.960 
đồng; số tiền đã nộp 2.330.314.960 đồng.

+ Số lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT là 02 người; số 
tiền phải đóng là 87.910.000 đồng; số tiền đã đóng 87.910.000 đồng.

- Thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động:
+ Chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe năm 2021: 265 lượt 

người; Số tiền: 1.296.133.200 đồng;
+ Chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe năm 2022 (từ tháng 

01 đến tháng 05 năm 2022): 186 lượt người; Số tiền: 384.007.300 đồng.
- Việc trả sổ BHXH cho người lao động: Doanh nghiệp thực hiện trả sổ 

BHXH cho người lao động theo quy định.
12. Khiếu nại về lao động 
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm thanh tra, tại doanh nghiệp 

không có khiếu nại về lao động.
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III. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHƯA ĐƯỢC 
DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN CHƯA ĐẦY ĐỦ

1. Hợp đồng học việc (đào tạo) đã ký kết với người lao động chưa thể hiện 
rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên theo đúng quy định tại Điều 62 
Bộ Luật Lao động năm 2019; Điều 39 Luật Giáo dục đào tạo năm 2014;

2. Hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động có một số nội dung 
ghi chưa rõ quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết, cụ thể: mục chế độ làm 
việc không thể hiện ngày nghỉ hàng tuần; các mục khác như Tiền thưởng, Chế 
độ nâng lương, Chế độ nghỉ ngơi, Chế độ đào tạo, Bồi thường vi phạm vật chất 
chỉ ghi chung là “Theo quy định của Công ty và Pháp luật” là chưa đầy đủ theo 
quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, hướng dẫn tại Thông tư số 
10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội;

3. Việc quy định thời gian làm việc trong ngày, sau đó tính thời gian làm 
việc thực tế để trả lương, phần còn lại coi là “đi muộn, về sớm” là không đúng 
theo quy định tại Điều 95, Điều 96 Bộ Luật Lao động năm 2019; Điều 54 Nghị 
định 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;

4. Một số vị trí tại máy in kem thiếc hướng dẫn cảnh báo đang để tiếng Anh 
không có nội dung hướng dẫn bằng tiếng Việt. Đồng thời tại kho hóa chất chưa 
lắp đặt thiết bị rửa mắt khẩn cấp đảm bảo khoảng cách từ khu vực có thao tác 
tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm đến thiết bị rửa mắt trong phạm vi bán kính 10 
m, nhưng không gần hơn 2 m theo đúng quy định tại Điều 16 Luật An toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015;

5. Chưa thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một 
phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động theo quy định tại Khoản 4 
Điều 136 Bộ luật Lao động năm 2019.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH SUNTEL VINA khắc phục các 
tồn tại đã nêu tại phần III kết luận này như sau:

1.1. Tồn tại số 1, số 2 khắc phục khi có phát sinh.

1.2. Tồn tại số 3, số 4, số 5 phải được khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ 
ngày ký ban hành kết luận này, đồng thời báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực 
hiện các kiến nghị nêu trên, gửi kèm theo các văn bản, giấy tờ, hồ sơ có liên 
quan đến việc khắc phục sai phạm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa 
chỉ: số 8, phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
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2. Giao cho Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp. Kiểm tra việc thực hiện 
các kiến nghị sau thanh tra đối với Công ty TNHH SUNTEL VINA theo đúng 
quy định của pháp luật./.

 Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ LĐTBXH; 
- UBND tỉnh;                         (báo cáo)
- Thanh tra tỉnh (theo dõi);
- Giám đốc Sở LĐTBXH;
- Công ty TNHH Suntel VN (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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