
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1569 /LĐTBXH-QLLĐNN 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 

Hà Nội, ngày   07  tháng 05 năm 2020 

Kính gửi:  ........................................................................... 

Thực hiện nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự án Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) theo Quyết định số 

842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn 

thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự 

thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

(sửa đổi) theo đúng kế hoạch nêu trên và xin ý kiến Bộ, ngành. 

Để hoàn thiện Dự thảo trình Quốc hội xem xét, Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội xin gửi Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) để Quý đơn vị đóng góp ý kiến hoàn thiện 

Dự thảo (Dự thảo Luật gửi kèm theo). 

Ý kiến đóng góp của Quý đơn vị xin gửi về Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) trước ngày 20/05/2020. Bản 

mềm của công văn đề nghị gửi tới email minhvh@molisa.gov.vn hoặc fax tới số 

0243.824 0122 (liên hệ đồng chí Vũ Hồng Minh – Chánh Văn phòng Cục Quản 

lý lao động ngoài nước – số điện thoại 091 3070 268) để tổng hợp, hoàn thiện.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu VT, Cục QLLĐNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Lê Văn Thanh 
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