
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số: 542/LĐTBXH-TCGDNN 
V/v góp ý dự thảo 02 Thông tư  

quy định Điều lệ trường cao đẳng, 

Điều lệ trường trung cấp 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố. 

 

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Viên chức và 

các quy định về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội đã chủ trì, xây dựng 02 dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường cao 

đẳng, Điều lệ trường trung cấp (sửa đổi Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH1, 

Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH2; sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

18/2018/TT-BLĐTBXH3). 

Để hoàn thiện dự thảo 02 Thông tư nêu trên theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo 02 Thông tư (có dự 

thảo Thông tư kèm theo4). 

Văn bản góp ý dự thảo Thông tư đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tầng 6 Tòa nhà Minori, 67A 

Trương Định, Hà Nội; bản điện tử đề nghị  gửi vào địa chỉ bangmp@molisa.gov.vn) 

trước ngày 25/3/2021 để tổng hợp, chỉnh lý, tiếp thu. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ 

LĐTBXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 

 
1 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường cao đẳng. 
2 Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường trung cấp. 
3 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
4 Dự thảo Thông tư được đăng tải tại địa chỉ www.molisa.gov.vn và gdnn.gov.vn.  

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với đ/c Mai Phương Bằng, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - 

Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo số điện thoại: 0243.9740333 (máy lẻ 604), 0789.150988. 



 


		2021-03-02T16:44:11+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-02T16:44:20+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




