
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số: 2265/LĐTBXH-TCGDNN 

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về  

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Hà Nội, ngày  23  tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
 

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định về 

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi dự thảo Thông tư nêu trên tới Quý 

cơ quan để tham gia ý kiến góp ý (dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp). Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội, điện thoại/Fax: 0243.974.5195; email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn) 

trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp, hoàn thiện và ban hành Thông tư. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Quân 
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