
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy 

định về danh mục nơi sử dụng lao 

động không được đình công và giải 

quyết tranh chấp lao động tại nơi sử 

dụng lao động không được đình công 

 
 

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

 
 

Thực hiện Công văn số 1506/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/5/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy 

định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết 

tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh theo yêu cầu 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; trình UBND tỉnh 

trước ngày 20/5/2020. 

(Công văn số 1506/LĐTBXH-QHLĐTL và dự thảo Tờ trình, Nghị định 

được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: TP, TC, CT, GTVT,  

  TTTT, CAT; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  

  KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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