
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 
 

              Số:        /KCN-LĐ 
V/v thực hiện sử dụng phần mềm 

phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại 
doanh nghiệp năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Bắc Giang, ngày       tháng  02  năm  2020 

          
               Kính gửi: Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

   

Thực hiện văn bản số 175/LĐTB&XH-TTr ngày 10 tháng 02 năm 2020 của 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện sử dụng 

phần mềm phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiêp năm 2020; Ban 

Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị doanh nghiệp thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1.Triển khai, thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về tự 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp (thay thế việc triển 

khai Phiếu tự kiểm tra theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 

16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH). 

2. Thực hiện đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: 

http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để lấy phiếu tự kiểm tra và làm nội dung 

tự kiểm tra. Báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị 

doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động- TB&XH tỉnh Bắc Giang (trực tiếp qua 

Thanh tra Sở theo số điện thoại: 02043.854.477) để được hướng dẫn thực hiện. 

          Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Lưu VT, LĐ. 
Bản điện tử: 
- Như trên; 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- Lãnh đạo Ban. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
                     

                     

 

 

    

 Nguyễn Xuân Ngọc 
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