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Số:            /TB-BQLKKT Kon Tum, ngày         tháng          năm  

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể. 

––––––– 

 

Kính gửi: Xí nghiệp May Kon Tum. 

  

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; 

Căn cứ Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

 Căn cứ Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Thông 

tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động – Thương binh 

và xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao 

động; 

 Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;  

 Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

  Căn cứ Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương 

lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy 

định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015; 

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum. 

 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước Lao 

động tập thể 2019-2021 của Chi nhánh thuộc Tổng công ty may nhà bè – Công 

ty CP - Xí nghiệp may Kon Tum (sau đây gọi tắt là Xí nghiệp may Kon Tum) 



vào ngày 23/7/2019 do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 

chuyển đến. Hồ sơ đã nhận gồm: 

1. Văn bản đề nghị của Xí nghiệpmay Kon Tum ngày 15/7/2019; 

 2. Bản sao các văn bản của Tổng công ty may nhà bè – Công ty CP, đơn 

vị chủ quản của Xí nghiệp May Kon Tum gồm: Bản Thỏa ước lao động tập thể  

2019-2021 lập ngày 01/4/2019; Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung 

Thỏa ước lao động tập thể ngày 01/4/2019; Công văn số 24/2019/CV-LĐTL 

ngày 16/5/2019 về việc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể gửi UBND quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

  3. Bản sao Quyết định ngày 04/5/2011 của Tổng công ty may nhà bè – 

Coong ty CP  về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Lộc giữ chức vụ phụ trách Xí 

nghiệp May Kon Tum.    

 Đề nghị Xí nghiệp thông báo bằng hình thức phù hợp “Thỏa ước lao 

động tập thể” để mọi người lao động biết và thực hiện. 

Trong thời gian áp dụng thực hiện, trường hợp có văn bản hướng dẫn thay 

đổi đề nghị đơn vị sửa đổi đúng theo qui định. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Thông báo để Xí nghiệp May Kon 

Tum biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLĐT.  

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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