
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH        

VÀ XÃ HỘI 

Số:              /SLĐTBXH-LĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Tuyên Quang, ngày         tháng 6 năm 2022 

V/v người lao động mượn hồ sơ của người 
khác để giao kết hợp đồng lao động 

 
 

      
 

Kính gửi: - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 2042/UBND-THVX ngày 07/06/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Văn bản số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác 

để giao kết hợp đồng lao động (có văn bản gửi kèm theo). Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị như mục kính gửi căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao 
động thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động đúng quy định của Bộ luật lao 

động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2022 của Chính 
phủ; trong đó, tập trung tuyên truyền để người lao động biết việc mượn hồ sơ của 

người khác để giao kết hợp đồng lao động là hành vi vi phạm nguyên tắc trung 
thực theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Bộ luật Lao động và vi phạm nghĩa vụ 

cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 
16 Bộ luật Lao động. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động đây là 

trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 

2. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng lao động chấp 
hành các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là việc giao kết hợp đồng lao 
động và tham gia bảo hiểm xã hội. Kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp và hình thức 

xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, giải quyết./.  

 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Phòng LĐ-TBXH huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Lưu: VT, LĐ.(Hg) 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

Hoàng Quốc Cường 
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