
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 74 /UBND-KGVX 

V/v triển khai thi hành 

Bộ luật Lao động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày  11   tháng 01 năm 2021 

 
 

 

 

Kính gửi:     

- Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2021 (Toàn văn Bộ luật Lao động được đăng tải trên website: 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139264) 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại mục "Kính gửi" theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động có liên quan; triển khai thực hiện nghiêm các 

quy định của Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp tình hình 

thực hiện pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                      

- Các Phó CT UBND tỉnh;     (báo cáo) 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Tuyên). 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

Ngô Mạnh Hùng 
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