
D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2020\T12\16122020163133PM-108 thuc hien nd 145 cua cp.doc 

 

 

 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 

  

Số:             /VP-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày         tháng  12  năm 2020 
V/v phổ biến và triển khai thực hiện  

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ 

 

 

 
Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

    

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động (truy cập địa chỉ http://vanban.chinhphu.vn để 

xem nội dung Nghị định). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến và triển khai 

thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ; đồng thời, tham mưu, đề xuất những 

nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- BLĐVP; 

- Các phòng NC; 

- Lưu: VT, KGVX.                                                                           

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyển  
 

http://vanban.chinhphu.vn/
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