Lao Động & Việc Làm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, SMiC chuyên cung cấp các giải pháp
toàn diện và hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong xử lý các vấn đề lao động và
quản trị nhân sự. Chúng tôi tự hào đã và đang là đơn vị tư vấn pháp luật lao động cho nhiều tập đoàn lớn ở
trong nước như Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Gốm sứ và Thủy tinh, Công ty CP Đầu tư và phát triển
khu đô thị Sông Đà, Tập đoàn Phú Thái... và nước ngoài như Flexcon Việt Nam, Doosan, Canon...
Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực lao động của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn chung về pháp luật lao động của Việt Nam;
Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy
lao động;
Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện các quy trình nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến quản lý, sử
dụng lao động;
Tư vấn về hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ
lao động;
Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin
cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển
tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài;
Tư vấn về pháp luật liên quan đến đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
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