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CỔNG TY THAN THỐNG NHẮT- TKV

SỐ: 1 5 8 4  /QĐ-VTNC cẩm Phả, ngàyỉ0 tháng £  năm 2023

QUY ĐỊNH
V/v Hướng dẫn trình tự giải quyết chế độ cho người lao động 

trong Công ty Than Thống Nhất - TKV

Để thuận tiện cho việc giải quyết các chế độ cho người lao động và thống nhất 
văn bản theo mẫu chung.

Công ty Than Thống Nhất -  TKV ban hành Quy định về việc hướng dẫn trình 
tự giải quyết các chế độ cho người lao động như xin chuyển đơn vị, thay đồi, bố trí 
lại công việc, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ, xác nhận quá trình công tác... cụ thể như 
sau:

I. Đối vói CNV nghỉ việc làm thủ tục lấy sổ  BHXH:
Khi CNV có quyết định chắm dứt HĐLĐ, Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi về 

BHXH tỉnh Quảng Ninh để chốt sổ BHXH. Thời gian làm thủ tục trong 45 ngày kể từ 
ngày CNV có quyết định chấm dứt HĐLĐ. Khi BHXH tỉnh Quảng Ninh trả sổ 
BHXH cho Công ty thì CNV sẽ phải làm các thủ tục với trình tự như sau:

- CNV về Phòng TCLĐ (Bộ phận quản lý lao động -  Tầng 7) nhận quyết định 
Chấm dứt HĐLĐ.

- CNV mang quyết định chấm dứt HĐLĐ đến Phòng TCLĐ số 1 tầng 3 (gặp 
đ/c Hằng) lấy giấy xác nhận công nợ (có mâu kèm theo) sau đó đi xác nhận công nợ 
với Công ty theo các địa điểm sau:

1. Phân xưởng, Phòng: Thủ trưởng đơn vị xác nhận ngày công đi làm 3 tháng 
liền kề của NLĐ trước khi chấm dứt HĐLĐ và tiền Bổ sung lương quý I năm 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 (nếu có).

2. Phân xưởng Cơ điện: Xác nhận NLĐ trả thẻ đèn, thẻ lò cho Công ty.
3. Trạm Y tế: Xác nhận NLĐ còn nợ hoặc không nợ tiền thuốc, tiền khám và 

điều trị bệnh.
4. Phòng TCLĐ:

+ Xác nhận truy thu tiền lương năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (nếu có) 
tại Phòng TCLĐ số 1 - tầng 3 (gặp đ/c Hằng).

+ Xác nhận thời gian đóng BHXH tại thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ tại 
Phòng TCLĐ số 2 - tầng 3 (gặp đ/c Tâm).

+ Xác nhận ngày nghỉ phép hàng năm được hưởng tính đến thời điểm chấm 
dứt HĐLĐ tại Phòng TCLĐ số 2 - tầng 3 (gặp đ/c Thành).

+ Xác nhận truy thu tiền đào tạo nghề tại Phòng TCLĐ tầng 7 (gặp đ/c 
Trọng).

5. Phòng Kế toán - Tài chính:
+ Xác nhận thuế + công nợ tại Phòng Kế toán số 2 - tầng 2 (gặp đ/c Thuỷ).
+ Xác nhận Ke toán lương tại Phòng Ke toán số 3 - tầng 2 (tổ ỉưoTig).





+ Nếu NLĐ phải truy thu các khoản nợ của Công ty thì trình Quyết định 
chấm dứt HĐLĐ và giấy xác nhận công nợ cho Ke toán trường (đ/c Hồng - tầng 
3) để ký xác nhận sau đó làm thủ tục thanh toán tại Phòng Ke toán số 3 - tầng 2. 
(Gặp đ/c Phượng) viết phiếu thu và nộp tiền tại phòng quỹ tầng 1 (gặp đ/c 
Nhung). Sau đó mang Quyết định chấm dứt HĐLĐ, giấy xác nhận công nợ, phiếu 
thu, CCCD (gặp đ/c Hằng Phòng TCLĐ số  1 - tầng 3) để lấy sổ BHXH.

+ Nếu NLĐ không phải truy thu các khoản nợ của Công ty thì mang Quyết 
định chấm dứt HĐLĐ, giấy xác nhận công nợ, CCCD (gặp đ/c Hằng Phòng 
TCLĐ số  1 - tầng 3) để lấy sổ BHXH.

Vì lý do nào đó NLĐ không thể đến lấy sổ BHXH được thì cho phép uỷ 
quyền cho bố mẹ đẻ, vợ/chồng lấy hộ. Thủ tục uỷ quyền như sau:

+ Đối với bố mẹ đẻ: Giấy uỷ quyền có xác nhận của Trưởng thôn/ Trưởng 
khu và ƯBND xã/phường. CMND/CCCD bản gốc và 01 bản phô tô công chứng 
của bố/mẹ và NLĐ.

+ Đối với vợ/chồng: Giấy uỷ quyền có xác nhận của Trưởng thôn/ Trưởng 
khu và UBND xã/phường. CMND/CCCD, giấy đăng ký kết hôn bản gốc và 01 
bản phô tô công chứng của vợ chồng.

II. Đối với lao động nghỉ vô lý do:
11.1. Đối với lao động sau khi nghỉ vô lý do quay trở lại làm việc:

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị không bố trí công việc, yêu cầu người lao động 
về Phòng TCLĐ (Bộ phận quản lý lao động -  Tầng 7) làm các thủ tục để đưa ra 
hình thức xử lý kỷ luật trình tự cụ thể như sau:

1. Người lao động: Viết kiểm điểm về việc tự ý nghỉ vô lý do dài ngày (có 
chữ ký xác nhận Thủ trưởng Đơn vị nộp về Phòng TCLĐ (Bộ phận quản lý lao 
động — Tầng 7).

2. Phòng TCLĐ:
- Tiếp nhận bản kiểm điểm của người lao động và căn cứ mức độ vi phạm 

báo cáo Giám đốc Công ty để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.
- Viết giấy xác nhận gửi về đơn vị để Thủ trưởng các Đơn vị bố trí lao 

động quay trở lại làm việc.
11.2. Đối với lao động sau khi nghỉ vô lý do không quay trở lại làm việc:

Đơn vị làm văn bản đề nghị xử lý gửi về phòng TCLĐ (Bộ phận quản lý 
lao động — Tầng 7) tập họp báo cáo Giám đốc Công ty để xừ lý bằng hình thức 
Đơn phương Chấm dứt HĐLĐ.

III. Đối với CNV có nhu cầu giải quyết nguyện vọng cá nhân như xin 
chuyển đơn vị, xin tạm hoãn ... trình tự cụ thể như sau:

1. Người lao động: Viết đơn theo nguyện vọng của mình (cổ mẫu kèm theo), 
ký xác nhận Thủ trưởng Đơn vị và nộp về Phòng TCLĐ (Bộ phận quản lý lao 
động - Tầng 7).

2. Thủ trưởng Đơn vị: Tham gia ý kiến của mình và ký xác nhận vào đơn của 
NLĐ. Nhân viên kinh tế xác nhận ngày công/tháng vào đơn của NLĐ (có mẫu 
kèm theo).





3. Phòng TCLĐ: Tiếp nhận đơn của NLĐ, tổng hợp báo cáo, xin ý kiến chỉ 
đạo của đ/c Giám đốc Công ty.

Trên đây là hướng dẫn trình tự các bước thực hiện giải quyết chế độ đến người 
lao động. Đe nghị các Đơn vị hướng dẫn cụ thể cho NLĐ biết để thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như điều 3 (e-copy, t/hiện); ^ P P ^ ị lẢ M Đ Ố C
- Đảng ủy Công ty (e-copy, b/cáo);
- Công đoàn, ĐTN Công ty (e-copy);
- Các đ/c PGĐ Công ty (e-copy);
- Lưu VT, TCLĐ, Thg (5b). ■ u lp ^ C Ớ S G T Y T H A  N ]5Ị) 

t h ố n g  n h ấ t

^^ygaoSruan Anh





Cẩm Phả, ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ CHẤM DỨT HĐLĐ
Ông/bà:........................số thẻ..............................
Nguyên là công nhân Phân xưởng........... đã chấm dứt họp đồng lao động tại Công ty
1. Xác nhận của NVKT..........
- Xác nhận số tiền lương bổ sung quý I năm .....................................................................
- Ngày công đi làm, công phép, công ốm được thanh toán (nếu có)
Tháng.......
Tháng ........
Tháng ........
2. Xác nhận trả thẻ đèn, thẻ lò (PX Cơ điện)

CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TCLĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3.Xác nhận của Trạm Y tế:

4.Truy thu tiền lương bổ sung quý I năm............ (đ/c Hằng Phòng TCLĐ số 1)

5.Xác nhận thời gian đóng BHXH tại thời điểm CDHĐ (đ/c Tâm Phòng TCLĐ số 3)

ó.Xác nhận truy thu tiền lương nghỉ phép (nếu có- đ/c Thành Phòng TCLĐ số 3)

7. Xác nhận kế toán lương Phòng Kế toán Tài chính: (Tổ lương Phòng số 3-Tầng 2)

8. Xác nhận kế toán công nợ + thuế của Phòng KTTC: (đ/c Phòng số 2-Tầng 2)

9. Xác nhận truy thu tiền Đào tạo nghề ( đ/c Trọng - Phòng TCLĐ số 1- Tầng 7)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐÒNG LAO ĐỘNG
Kính gửi:

- Ông Giám đốc Cồng ty Than Thống Nhất -  TKV

- Ông Trưởng phòng Tồ chức lao động

- Ông Quản đốc phân xưởng.................................

Tên tôi là : ...............................................; Ngày sinh:.................. ; số  thẻ:.............
Quê quán:...................................................................................................................
Trình độ chuyên m ô n :...............................................................................................
Nghề nghiệp:.............................................................................................................. ;
Đon v ị : ...................................... ; số  điện thoại:............................

Hôm nay tôi viết đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo Công ty một việc
như sau. Tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty t ừ .............. Được sự quan
tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ cùng đồng nghiệp trong đơn vị. Tôi 
luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nội quy của Công 
ty. Đến nay, vì lý do...........................................................................................................

Nên tôi viết đơn này xin được chấm dứt Họp đồng lao động với Công ty. Tôi xin 
cam đoan sẽ thực hiện các thủ tục chắm dứt Họp đồng lao động theo quy định của 
pháp luật và Công ty. Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét giải quyêt cho tôi 
theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Cầm Phả, ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN

* Ngày công bình quân/tháng năm 2022:.................công/tháng
* Ngày công/tháng năm 2023:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

XÁC NHẬN CỦA NVKT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi:
- Ồng Giám đốc Công ty Than Thống Nhất -  TKV
- Ông Trưởng phòng Tồ chức lao động
- Ông Quản đốc phân xưởng.................................

Tên tôi là :........................................... ; Ngày sinh:................ ; số thẻ:............
Trình độ chuyên m ôn:........................................................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................
Đơn v ị:.............................................................; Số điện thoại:..........................
Hôm nay tôi làm đơn này trình bày một việc cụ thể như sau:
Tôi vào Công ty từ ............. và có quá trình công tác như sau:

Tôi làm đơn này mong ban lãnh đạo Công ty xác nhận quá trình công tác của tôi tại 
Công ty để tôi giải quyết công việc cá nhân.
Kính mong được sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban lãnh đạo Công ty. Tôi xin chân 

thành cảm ơn!

Cẩm Phả, ngày / / 2023
QUẢN ĐỐC NGƯỜI LÀM ĐƠN

* Ngày công/tháng năm 2023:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

XÁC NHẬN CỦA NVKT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN PHÂN XƯỞNG
Kính gửi:

- Ồng Giám đốc Công ty Than Thống Nhất -  TKV
- Ông Trưởng phòng Tồ chức lao động
- Ông Quản đốc phân xưởng.................................

Tên tôi là :........................................... ; Ngày sinh:.................; số thẻ:............
Trình độ chuyên môn:........................................................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................
Đơn v ị:............................................................ ; số điện thoại:..........................
Hôm nay tôi làm đơn này trình bày một việc cụ thể như sau:
Tôi vào Công ty từ ............. và có quá trình công tác như sau:

Vì.

..........................................................................................  nên tôi làm đơn này mong ban
lãnh đạo Công ty cho tôi được chuyển đến làm việc tại phân xưởng..................................

Tôi xin cam kết khi về đơn vị mới sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty, 
đi làm đảm bảo ngày công. Kính mong được sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban lãnh đạo 
Công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cẩm Phả, ngày / / 2023
QUẢN ĐÓC QUẢN ĐỐC NGƯỜI LÀM ĐƠN

* Ngày công bình quân/tháng năm 2022:.................công/tháng
* Ngày công/tháng năm 2023:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

XÁC NHẬN CỦA NVKT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BỐ TRÍ LAI NGHÈ NGHIÊP
•  •

Kính gửi:
- Ổng Giám đốc Công ty Than Thống Nhất -  TKV
- Ông Trưởng phòng Tổ chức lao động

Tên tôi là :........................................... ; Ngày sinh:................ ; số thẻ:
Trình độ chuyên môn:...........................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................
Đơn v ị: ............................................................ ; số điện thoại:.............
Hôm nay tôi làm đơn này trình bày một việc cụ thể như sau:
Tôi..........................................................................................................

Tôi có nguyện vọng chuyển sang làm công việc 

.................................................................................. tại Phân xưởng..................................

Tôi xin cam kết trong quá trình làm việc sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của 

Công ty, đi làm đảm bảo ngày công. Kính mong được sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban 

lãnh đạo Công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Cẩm Phả, ngày / /202...

NGƯỜI LÀM ĐƠN





ĐƠN XIN ĐIÈU CHỈNH THÔNG TIN HÒ s ơ  LÀM VIỆC

Kính gửi:
- Ông Giám đốc Công ty Than Thống Nhất -  TKV
- Ông Trưởng phòng Tổ chức lao động
- Ồng Quản đốc phân xưởng....................................

Tên tôi là : ...............................................; Ngày sinh:..................; số  th ẻ :.....
Nơi thường trú : ..................................................................................................
Trình độ chuyên m ô n :......................................................................................
Nghề nghiệp:....................................................... ; Đơn v ị : ..............................
Năm vào Công ty : .............................................. ; số điện thoạ i:...................

Hôm nay tôi viết đơn này mong muốn trình bày một việc như sau:
Vì.................................... . ...................................................  .....................

CỘ NG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vậy tôi làm đơn này để kính mong Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất -
TKV điều chỉnh thông tin t ừ ............................... v ề ........................................ trong hồ
sơ làm việc của tôi, để đảm bảo quyền lợi và chế độ của tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn là đúng sự thật, nếu có gì sai trái 
tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

QUẢN ĐÓC
Cẩm Phả, ngày tháng năm 2023 

NGƯỜI LÀM ĐƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN HĐLĐ

Kính gửi:
- Ông Giám đốc Công ty Than Thống Nhất -  TKV
- Ồng Trưởng phòng Tồ chức lao động
- Ông Quản đốc phân xưởng.................................

Tên tôi là :........................................... ; Ngày sinh:................ ; số thẻ:.............
Noi thường trú :..................................................................................................
Trình độ chuyên môn:........................................................................................
Nghề nghiệp:................................................... ; Đơn v ị:....................................
Năm vào Công ty :........................................... ; số điện thoại:..........................
Hôm nay tôi viết đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo Công ty một việc như sau. 
Vì:.............................................................................................................................

ncn tôi làm đơn này mong ban lãnh đạo Công ty cho tôi được tạm hoãn HĐLĐ để giải 
quyết công việc.
Thời gian xin tạm hoãn HĐLĐ từ ngày:....................đến hết ngày....................
Tôi xin cam kết những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hứa sau 
khi kết thúc thời gian tạm hoãn sẽ trở lại Công ty để hoàn thiện các thủ tục đi làm trở lại 
theo quy định. Kính mong được sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban lãnh đạo Công ty. Tôi 
xin chân thành cảm ơn!

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2023 
QUẢN ĐỔC NGƯỜI LÀM ĐƠN

* Ngày công bình quân/tháng năm 2022:.................công/tháng
* Ngày công/tháng năm 2023:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

XÁC NHẬN CỦA NVKT




