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Cao Bằng, ngày    tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc thực hiện các quy định Pháp luật về Lao động, 

An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, 

 bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp năm 2022 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 

02/10/2015 của liên bộ Bộ Lao động-TBXH, Bộ Nội vụ,Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã  hội 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động 

-Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18 /4 /2019, Quyết định 

sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 10/ 3 /2017 Quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 288 /QĐ-SLĐTBXH, ngày 25/01/2022 của Giám đốc 

Sở Lao động-Thương binh và xã hội phê duyêt kế hoạch Thanh tra năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-SLĐTBXH ngày 21/03/2022, V/v Thanh 

tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Lao động, an toàn vệ sinh lao động, 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 06 đơn vị trên 

địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Lao động, an 

toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp tại 06 đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Đơn vị, thời gian thanh tra theo Kế hoạch thanh tra số 366/KH- SLĐTBXH 

ngày 21/03/2022 đã gửi cho các đơn vị. 

Điều 2.Thành lập đoàn thanh tra gồm các ông, bà sau: 

   1. Ông Đỗ Minh Trọng, Chánh thanh tra, Sở LĐTBXH - Trưởng đoàn; 



2. Bà Bế Thị Thu, Thanh tra viên, Sở LĐTBXH - Thành viên; 

3. Ông Ma Văn Thụ, Chuyên viên phòng Lao động-Việc làm, Sở 

LĐTBXH - Thành viên; 

4. Bà Hoàng Thị Lam, Trưởng ban Chính sách và pháp luật, Liên đoàn lao 

động tỉnh - Thành viên; 

5. Bà Hà Thị Ái Vân, Phó trưởng phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Thành viên;  

6. 01 Đại diện phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bảo Lạc 

và Thành phố Cao Bằng - Thành viên; 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Nhiệm vụ: 

Thanh tra các nội dung theo đề cương thanh tra đã gửi kèm theo kế hoạch 

thanh tra và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết. 

Thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp theo Điều 1 quyết định này. 

Qua thanh tra đánh giá về việc thực hiện pháp luật lao động, An toàn vệ 

sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp phát hiện những vi phạm cần khắc phục, hướng dẫn thực hiện đúng pháp 

luật, kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm theo quy định. 

Quyền hạn: 

Đoàn thanh tra được thực hiện các quyền hạn quy định tại : 

Điều 24, Điều 25, Điều 52 và Điều 54 của Luật Thanh tra năm 2010. 

Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định 

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 quy định về Xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, đối 

tượng được thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra ghi tại Điều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐ-TBXH Thành phố, Bảo lạc(P/h); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;(P/h) 

- Công thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT,TTr. 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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