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Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020 
 

 
 

 

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

            

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ 

trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động . 

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 và Cổng thông tin điện tử của Cục Quan 

hệ lao động và Tiền lương tại địa chỉ: http://laodongtienluong.gov.vn/du-

thao-van-ban-phap-luat.aspx.  

Đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia các dự thảo nêu 

trên và gửi văn bản góp ý về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương)1, đồng thời gửi qua email 

anhbq@molisa.gov.vn trước ngày 25 tháng 06 năm 2020 để tổng hợp, hoàn 

thiện trình Chính phủ. 

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

  

 

                                                 
1 Chi tiết liên hệ ông Bùi Quốc Anh - chuyên viên Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, số điện thoại:  

(0243) 936 2917 hoặc di động 0984 806 069. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng website); 

- Trung tâm thông tin (để đăng website); 

- Lưu: VT, Cục QHLĐTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/
http://laodongtienluong.gov.vn/du-thao-van-ban-phap-luat.aspx
http://laodongtienluong.gov.vn/du-thao-van-ban-phap-luat.aspx


 

DANH SÁCH GỬI LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

 

 

I.  Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định 

II. Các Bộ, ngành 

1. Bộ Tài chính 

2. Bộ Tư pháp 

3. Bộ Công Thương 

4. Bộ Giao thông - Vận tải 

5. Bộ Xây dựng 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

6. Bộ Công an 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8. Bộ Nội vụ 

9. Bộ Xây dựng 

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

12. Bộ Khoa học và Công nghệ 

13. Bộ Ngoại giao 

14. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

15. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

16. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

17. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

18. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

19. Hiệp hội dệt may Việt Nam 

 

III. Các đơn vị trong Bộ 

1. Vụ Hợp tác quốc tế 

2. Vụ Pháp chế 

3. Thanh tra Bộ 

IV. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (63 địa phương) 
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