BM-Lð-04.02
DOANH NGHIỆP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/…

Hải Dương, ngày

tháng

năm ….

Về việc gửi thỏa ước lao ñộng
tập thể của doanh nghiệp

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Căn cứ Bộ luật Lao ñộng ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2018/Nð-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết khoản 3 ðiều 63 Bộ luật Lao ñộng về thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở tại nơi làm việc; Nghị ñịnh số 05/2015/Nð-CP ngày 12/01/2015 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật
Lao ñộng; Thông tư số 29/2015/TT-BLðTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều về thương
lượng tập thể, thỏa ướclao ñộng tập thể và giải quyết tranh chấp lao ñộng.
Doanh nghiệp:
ðịa chỉ trụ sở chính:
Có dự án tại: Khu công nghiệp …
Số ñiện thoại:

Fax:

Email:

Ngành, nghề kinh doanh:
ðã tiến hành tổ chức phiên họp thương lượng tập thể giữa …(tên doanh
nghiệp) và …. (tên Ban chấp hành công ñoàn cơ sở nếu ñã thành lập Công ñoàn
cơ sở hoặc Ban chấp hành công ñoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành
lập công ñoàn cơ sở) vào ngày … tháng … năm … tại …. (ghi ñịa ñiểm tổ chức
thương lượng). Ban chấp hành công ñoàn cơ sở (hoặc Ban chấp hành công ñoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở ñã phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp
thương lượng tập thể nêu trên cho tập thể lao ñộng biết và lấy ý kiến biểu quyết
của tập thể lao ñộng về các nội dung thỏa thuận và ñược … (%) số người của tập
thể lao ñộng biểu quyết tán thành. Trên cơ sở ñó, hai bên ñã tiến hành thỏa thuận,
ký kết thỏa ước lao ñộng tập thể vào ngày … tháng … năm …; thỏa ước lao
ñộng tập thể có hiệu lực từ ngày … tháng … năm …
…(tên doanh nghiệp)… gửi bản Thỏa ước lao ñộng tập thể về Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương theo quy ñịnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ...
- Lưu: ....

ðẠI DIỆN DOANH NGHIỆP...
(Ký và ghi rõ họ tên, ñóng dấu)

