Gần 10 nghìn doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm luật lao động, chưa đến 5% nộp phạt
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 17:40

Cơ quan thanh tra lao động Ucraina trong các cuộc kiểm tra năm 2018 đã quyết định phạt gần
10 nghìn doanh nghiệp vì các vi phạm khác nhau trong lĩnh vực đăng ký việc làm, với tổng số
tiền phạt lên đến 1,6 tỷ grivna. Người đứng đầu cơ quan này - ông Roman Chernega - cho biết
trong một cuộc phỏng vấn cho báo điện tử Liga.net

Tuy nhiên, theo lời ông, chỉ có 3-5% các án phạt nhận được tiền, còn lại đều kháng nghị lên
tòa án.

Ông Chernega cho biết, thực ra Cơ quan thanh tra lao động đã đoán trước tình hình sẽ diễn ra
như vậy. Bởi số tiền phạt vi phạm luật lao động - chẳng hạn như việc sử dụng nhân viên không
đăng ký chính thức - là rất lớn, và mỗi người đều có quyền kháng nghị.

Tổng cộng trong năm 2018, Cơ quan thanh tra lao động Ucraina đã thực hiện 14 nghìn cuộc
kiểm tra và phát hiện vi phạm trong 70% các trường hợp.
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Ông Chernega ghi nhận, trong năm 2018 đã có thêm 400 nghìn người lao động mới được đăng
ký, giúp Quỹ hưu trí tăng thu nhập đến 5 tỷ grivna. Theo nhận định của ông, một bộ phận lớn
những người này từng là lao động chui, nay được các chủ doanh nghiệp đăng ký chính thức và
nộp bảo hiểm xã hội cùng thuế thu nhập hàng tháng.

Đức Anh. Theo Liga.
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