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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tuyên Quang, ngày 05  tháng 6  năm 2019 

 
 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất 

                kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định về tự kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các doanh nghiệp, 

đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện những nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, 

Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Truy cập trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn  

để đăng ký tài khoản, tải mẫu phiếu và mẫu kết luận, tổ chức tự kiểm tra và lưu hồ sơ 

theo quy định. 

3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến trên phần mềm (nộp phiếu) 

trước ngày 15/9/2019.  

 Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc 

những nội dung nêu trên. Khi cần, đơn vị c  thể liên lạc với Thanh tra viên lao động 

theo số điện thoại: 0949.195.345 để được hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thanh tra Bộ Lao động TB&XH; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TTr-VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

  

 

 

 

Lê Ngọc Sơn 
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