
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:               /SLĐTBXH-GDNN 

V/v lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Kế 

hoạch điều tra, rà soát nhu cầu đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn. 

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2020 

         Kính gửi:  

       - Cục Thống kê tỉnh; 

       - Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; 

         Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng. 

                                  

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tường Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020”; 

Căn cứ Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sử dụng kinh phí thực hiện “Nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng Dự thảo Kế hoạch điều 

tra, rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 được đầy đủ, toàn diện, phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị, đề nghị quý đơn vị rà soát, cho ý kiến vào bản Dự thảo. 

(có Dự thảo Kế hoạch gửi kèm công văn này).  

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước 

ngày 31 tháng 3 năm 2020. Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; GDNN. 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 



 

    

 

 

            


		2020-03-23T15:12:03+0700


		2020-03-23T16:08:35+0700


		2020-03-23T16:08:35+0700


		2020-03-23T16:08:35+0700




