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THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp 

 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Cao Bằng đã nhận được đơn tố cáo của người lao động tố cáo tiếp với nội dung 

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật khi không đóng đúng, đủ mức đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao 

động và chưa nhận được phản hồi của cơ quan chức năng về việc giải quyết đơn 

tố cáo ngày 31/8/202 (Tố cáo được chuyển đến qua đường thư tín). 

Các nội dung tố cáo nêu trên đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội giải quyết tại buổi làm việc giữa cơ quan chuyên môn và 02 người tố cáo 

vào ngày 10/9/2021 với kết quả là biên bản ghi nhận việc rút tố cáo và đơn xin 

rút tố cáo theo quy định tại Nghị định số 31/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên người tố 

cáo tiếp tục tố cáo với lý do chưa nhận được phản hồi của cơ quan chức năng về 

việc giải quyết đơn tố cáo ngày 31/8/2021. Ngày 15/10/2021 bộ phận chuyên 

môn đã mời người tố cáo lần hai để làm việc về lý do tố cáo tiếp và tư vấn cho 

người tố cáo về cách giải quyết, cụ thể: 

- Đơn ngày 31/8/2021 không phải là nội dung tố cáo mà là nội dung kiến 

nghị, phản ánh đã đề nghị người tố cáo chuyển hình thức đơn để được tiếp tục 

xem xét, giải quyết nhưng người tố cáo không nhất trí. 

- Qua xác minh việc đóng bảo hiểm xã hội cho người tố cáo tại Công ty 

Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng, Công ty đã đóng đúng bằng mức 

lương ghi trong hợp đồng lao động mà người tố cáo đã ký với công ty. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng các nội dung tố cáo trên đã được 

giải quyết đúng pháp luật. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Luật 

tố cáo, không có cơ sở để thụ lý giải quyết lại tố cáo. 

 Sở Lao động – Thương binh và xã hội thông báo để người tố cáo, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết. Nếu không có tình tiết mới, đề 

nghị chấm dứt việc tố cáo, việc xem xét, giải quyết các nội dung tố cáo nêu 

trên./. 

 

  Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Người tố cáo; 

- Thanh tra tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu VT,TT. 

                                                                                                                                                                                          

 

 Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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