UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ LAO ĐỘNG -TBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2704 /LĐTBXH - TTr

Nghệ An, ngày 04 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông tư số
17/2018/TT-BLĐTBXH

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban quản lý các khu công nghiệp;
- Các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao
động – TB và XH ban hành quy định việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
của doanh nghiệp (gọi tắt là Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH) thay thế Quyết
định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động –
TB và XH ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao
động; Công văn số 03/TTr-THGS ngày 02/01/2019 của Thanh tra Bộ Lao động TBXH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH; Công văn
số 14/TTr-THGS ngày 04/01/2019 của Thanh tra Bộ về việc định hướng đối tượng
báo cáo tự kiểm tra năm 2019.
Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành
phố, thị xã, Ban quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau:
1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã
Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các phòng,
ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực hiện Thông tư 17/2018/TTBLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – TB và XH qui định về tự kiểm tra
việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp đến các doanh nghiệp, đơn vị,
cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại địa phương.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Thông tư
17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – TB và XH tại các
doanh nghiệp đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.
2. Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp.
Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc
phạm vi quản lý, triển khai, thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày
17/10/2018 của Bộ Lao động – TB và XH qui định về tự kiểm tra việc thực hiện
pháp luật lao động của doanh nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp.
3. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên
địa bàn (gọi tắt là cơ sở lao động).

3.1. Chủ sử dụng lao động tại các cơ sở lao động trên điạ bàn tỉnh Nghệ An
phải thực hiện đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:
http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung
tự kiểm tra. Báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang
thông tin điện tử.
Thời kỳ tự kiểm tra tính từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra.
3.2. Phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để thực hiện các
kiến nghị, phản hồi của cơ quan Thanh tra Nhà nước về lao động theo nội dung
báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến.
Lưu ý, hiện nay phần mềm đang hỗ trợ gửi kiến nghị tự động đến cơ sở lao
động, Thanh tra Sở Lao động - TBXH tỉnh Nghệ An không thực hiện việc gửi kiến
nghị cho cơ sở lao động.
Các cơ sở lao động chủ động tải Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày
17/10/2018 của Bộ Lao động – TB và XH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện
pháp luật lao động của doanh nghiệp tại địa chỉ: http://sldtbxhnghean.gov.vn
để triển khai thực hiện.
3.3. Việc đánh giá và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động
trực tuyến phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời và đầy
đủ nội dung quy định.
Thời gian các cơ sở lao động gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến về Sở
Lao động - TBXH tỉnh Nghệ trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh Nghệ An và Bộ Lao động – TB và XH.
Việc tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động
trực tuyến là một quy định bắt buộc của pháp luật lao động đối với các cơ sở lao
động, đồng thời cũng là một trong những chỉ tiêu để xét thi đua khen thưởng công
tác an toàn vệ sinh lao động hàng năm. Những đơn vị không thực hiện công tác tự
kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH là cơ sở
để Thanh tra Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An tiến hành thanh tra đột xuất
hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.
Nhận được Công văn này đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban
quản lý các khu công nghiệp có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban liên
quan và các cơ sở lao động trên địa bàn triển khai thực hiện kịp thời các nội dung
nêu trên. Trong qúa trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở
Lao động - TBXH tỉnh Nghệ An (trực tiếp với Thanh tra Sở) để được xem xét
hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ LĐ-TBXH (thay b/c);
- Ban quản lý các khu CN (để p/hợp ch/đạo);
- Liên đoàn lao động tỉnh (để p/hợp ch/đạo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành, thị;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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