
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 VÀ XÃ HỘI 
  

Số:843/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ  Quảng Trị, ngày 13 tháng 5 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định 

danh mục nơi sử dụng lao động không 

 được dình công 
 

Kính gửi:  

   - Các Sở: Tài chính; Tư pháp; Công thương;  

     Giao thông - Vận tải; Thông tin và Truyền thông;  

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 

1994/UBND-VX ngày 07/5/2020 về việc nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định 

của Chính phủ (đính kèm Công văn này),  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, 

tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình, 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 (Dự thảo, Tờ trình Nghị 

định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động- Thương binh 

và Xã hội tại địa chỉ: http://duthaovanban.molisa.gov.vn). 

 Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội trước ngày 20/5/2020 (bản file điện tử xin gửi vào địa chỉ email: 

levanxa@quangtri.gov.vn). 

 Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
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