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Quảng Trị, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch về đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 

 

 

 
          

 Kính gửi:      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị 
  

   

Thực hiện Công văn 1992/SLĐTBXH-GDNN ngày 20/9/2021 của Sở Lao động- 

Thương binh &Xã hội “V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025”;  

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch, LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến như sau: 

 1. Thống nhất về bố cục và cơ bản các nội dung của dự thảo Kế hoạch. 

 2. Tại Điểm 14, Mục VI “Tổ chức thực hiện” của dự thảo Kế hoạch, đề nghị 

chuyển nội dung “Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp, với Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tay nghề, 

thợ giỏi cho người lao động” về Điểm 1, Phần VI, giao trách nhiệm cho Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội chủ trì. 

 Lý do: theo sự phân công của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3882/KH-UBND 

ngày 24/8/2020 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần 

nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới” 

thì nội dung này được giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

(tại Gạch đầu dòng thứ 7, Điểm 1, Mục III của Kế hoạch 3882). 

Đề nghị Sở Lao động-TB&XH xem xét, tổng hợp, hoàn chỉnh kế hoạch./.  
    

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 
 

 

 
  Nguyễn Thị Hoài Lê 
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