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 Số: 836 /UBND-LĐTBXH                       Đình Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị 

định quy định mức lương tối thiểu vùng 

   năm 2020 và rà soát địa bàn áp dụng 

          mức lương tối thiểu vùng 

 

               

 

  Kính gửi:  - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng sơn  

 

 

     

 Thực hiện Công văn số 1004 SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 29/7/2019 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh lạng Sơn. V/v góp ý kiến dự 

thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng  năm 2020 và rà 

soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. 

  Sau khi nghiên cứu văn bản dự thảo Tờ trình quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và bản dự 

thảo về Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng  đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

UBND huyện Đình Lập, nhất trí với những nội dung dự thảo Tờ trình và  

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng  đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không có ý kiến góp 

ý, bổ sung nào khác. 

 Trên đây là báo cáo kết quả về việc góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị 

định quy định mức lương tối thiểu vùng  năm 2020 và rà soát địa bàn áp dụng 

mức lương tối thiểu vùng   năm 2019 của huyện Đình Lập ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng LĐ, TB, XH-DT; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Vi Văn Đông 
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