
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1495  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  18  tháng 4 năm 2019 

V/v tham mưu thực hiện Nghị 
định số 29/2019/NĐ-CP ngày 

23/3/2019 của Chính phủ 
 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
 Thực hiện Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 23/3/2019 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép 
hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động; Công văn số 1351/BLĐTBXH-QHLĐTL ngày 
08/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực 
hiện Nghị định số 29/2019 /NĐ-CP ngày 23/3/2019 của Chính phủ, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực 
hiện Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 23/3/2019 của Chính phủ, bảo đảm 
quản lý hoạt động cấp mới, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động cho 
thuê lại lao động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. 

(Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 23/3/2019 của Chính phủ, Công văn 
số 1351/BLĐTBXH-QHLĐTL ngày 08/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  các Phòng: KGVX, 
KTTH, TH, KSTTHC, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 
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