
 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 3225/LĐTBXH-PC 

V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ 

các VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành,  

liên tịch ban hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

 

 
 

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

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở 

kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên 

tịch ban hành. 

Để đảm bảo tính chính xác trước khi ban hành Thông tư trên, đề nghị Quý cơ 

quan/đơn vị cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư (Dự thảo kèm theo). 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan/đơn vị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 31/8/2020, bản điện tử gửi vào địa chỉ emai: 

nhannt@molisa.gov.vn để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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NƠI NHẬN CÔNG VĂN: 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Quốc phòng;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 

- Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam; 

- Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ. 
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