
        BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

                           VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /LĐTBXH-TCGDNN 

V/v góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáo 

dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 
 

            Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi:............................................................................................... 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 (Đề án). 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo dự thảo và trân trọng 

đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. 

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tầng 6 số 67A 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 10/9/2021 để hoàn thiện, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án. 

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

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI LẤY Ý KIẾN 

Dự thảo Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 

 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; 

3. Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

4. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. 
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