Ký bởi Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội
Tỉnh Ninh Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
28 tháng05 năm 2018
Ninh Thuận, ngày
Số:1153 /SLĐTBXH-TTra
V/v trả lời trên trên chuyên mục hỏi
đáp

Kính gửi: Ông Lê Thành Công, địa chỉ 45/16, đường
Trương Định, Phường Phước Mỹ, Thành phố
Phan Rang Tháp Chàm
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 1662/VPUBTTTHCB ngày 23/5/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển nội dung hỏi
về thủ tục khiếu kiện trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp của ông Lê Thành Công,
địa chỉ 45/16 đường Trương Định, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp
Chàm, làm việc tại Công ty TNHH Thông Thuận.
Sở Lao động - Thương binh Xã hội trả lời và hướng dẫn cho ông Lê Thành
Công gởi đơn kiện đến các cơ quan chức năng như sau:
Trường hợp của ông Lê Thành Công do Công ty TNHH Thông Thuận chưa
giao sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ông nên đề
nghị ông đến Công ty TNHH Thông Thuận yêu cầu giao sổ BHXH cho ông và đề
nghị giải quyết chế dộ bảo hiểm thất nghiệp, nếu công ty Thông Thuận không giao
sổ BHXH và giải quyết chế dộ bảo hiểm thất nghiệp cho ông, ông có quyền khiếu nại
đến các cơ quan sau:
Theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động, luật dạy nghề, luật
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố
cáo quy định.
"1. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối
với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.
2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng
lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu
nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu
theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị
định này mà khiếu nại không được giải quyết".
Theo quy định trên đề nghị ông viết đơn khiếu nại gửi đến Công ty TNHH
Thông Thuận, nếu quá 30 ngày Công ty TNHH Thông Thuận không giải quyết đề
nghị ông gởi đơn khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh Ninh Thuận để được giải quyết theo pháp luật./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Lưu: VT-VPS; HS KN-TTra.
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