
     

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH 

Số: 1243/SLĐTBXH-LĐVLDN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  03  tháng  7  năm 2020 

V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư 

quy định về Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp. 

 

 

Kính gửi: Các Trường Cao đẳng, Trung cấp và 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp. 

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 

Công văn số 2265/LĐTBXH-TCGDNN về việc ý dự thảo Thông tư quy định về 

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và theo đề nghị của Văn phòng UBND 

tỉnh tại Công văn số 2914/VP-KGVXNV về việc chuyển Công văn số 

2265/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/5/2020. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Trường Cao đẳng, 

Trung cấp và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, có ý kiến góp ý 

dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và gửi 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 13/7/2020 để tổng hợp báo 

cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/7/2020 theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

(Truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Bình Thuận tại địa chỉ https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn để tải dự thảo Thông tư 

quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp) 
 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Nhàn); 

- Lưu: VT, LĐVLDN. (Hải)  

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Nhàn   
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