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

 

Thực hiện Công văn số 1943/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 02/6/2020 của 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh 

chấp lao động. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn nhất trí về bố cục và 

thể thức như dự thảo Nghị định và có một số ý kiến góp ý về nội dung dự thảo 

Nghị định như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung: “Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019”. 

2. Tại khoản 3 Điều 7: đề nghị sửa lỗi câu từ trong dự thảo như sau “... 

Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước.” 

3. Tại điểm d khoản 1 Điều 8: đề nghị quy định rõ hơn như sau “...lao 

động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này”. 

4. Tại điểm c khoản 4 Điều 13: đề nghị bổ sung “Quyết định của Ban 

Trọng tài lao động phải có các nội dung chính: thời gian (ngày, tháng, năm), 

địa điểm ban hành quyết định; tên, địa chỉ của các bên tranh chấp;...”. 

5. Tại điểm a khoản 3 Điều 15: đề nghị bổ sung: “Thẩm định hồ sơ và đề 

nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm trọng tài viên lao động, tham mưu thành lập Hội 

đồng trọng tài lao động”. 

 6. Đề nghị bổ sung cụm từ “năm 2019” sau cụm từ “Bộ luật Lao động” 

trong nội dung Nghị định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Cục Quan hệ LĐ và Tiền lương (Bộ LĐTBXH); 

- Các Sở: LĐTBXH, TP; 

- LĐLĐ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu VT, KG-VX(NCD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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