
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 4067 /LĐTBXH-TCGDNN 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư      

số 05/2017/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2020 

 

 
 Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố  

            trực thuộc Trung ương. 
                                                       

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Dự thảo Thông tư kèm theo). 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp 

ý cho Dự thảo Thông tư nói trên và gửi văn bản góp ý về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, địa chỉ: số 37B Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội); đồng thời gửi file điện tử của văn 

bản góp ý về địa chỉ email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 25/10/2020. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐTCQ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 
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