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Lao động & Quản trị nhân sự
Công ty Luật ATS tư vấn cho các khách hàng mọi vấn đề liên quan đến lao động và quản trị nhân sự.
Chúng tôi là đối tác tin cậy của các công ty muốn tăng trưởng lợi nhuận, tạo môi trường thuận lợi để
nhân viên tận tâm thực hiện công việc và tuân thủ các quy định của công ty. Dịch vụ của chúng tôi rất
đa dạng, từ tư vấn tuyển dụng, các quyền lợi của nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc, chấm dứt
hợp đồng lao động, các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, quy trình quản trị nhân sự, cho đến giải
quyết tranh chấp lao động. Chúng tôi luôn đề xuất được các giải pháp hiệu quả trong bất kỳ tình huống
khó khăn nào.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
▶

Tư vấn hợp đồng lao động, bao gồm cả thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

▶

Tư vấn về các yêu cầu nguồn nhân lực phù hợp với các nhu cầu kinh doanh

▶

Tư vấn về các quy định quản trị nhân sự như quy chế lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá

nhân, các vấn đề quản lý lao động bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao
động, các điều kiện và biện pháp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
▶

Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và thực hiện chế độ báo cáo

▶

Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động và vệ

sinh lao động
▶

Hòa giải, đại diện cho khách hàng trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết các

tranh chấp lao động
▶

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho lao động người nước

ngoài
▶

Tư vấn thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.
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