
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ LAO ĐỘNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:              /SLĐTBXH-LĐVL                   Bình Phước, ngày     tháng 7 năm 2019 

      Về việc góp ý Dự thảo Tờ trình và  

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020.      

  

Kính gửi: 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2060/UBND-KGVX 

ngày 19/7/2019 về việc góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối 

thiểu vùng năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển toàn bộ file 

Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 kèm 

theo công văn này đến quý đơn vị.  

 

Đề nghị các Quý đơn vị góp ý đối với dự thảo Tờ trình, Nghị định nêu trên 

gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Phước trước ngày 05/8/2019, đồng thời gửi file mền qua mail: 

daotuyet.sld@gmail.com để dễ tổng hợp. 

 

Mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý đơn vị để Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội sớm tổng hợp ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

 

Trân trọng ./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu VT, LĐVL (T-16b). 

                         KT. GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
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