
 

 

            BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Số:          /QĐ-BNN-KTHT Hà Nội, ngày         tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo  

nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” phục vụ đào tạo  

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 
 

       

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo nghề trình độ sơ cấp; Thông 

tư số 34/2018/TT-BLDTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 42/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

Căn cứ Biên bản Thẩm định ngày 03/6/2021 của Hội đồng Thẩm định 

Chương trình, Giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ sơ 

cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát 

triển nông thôn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Lao động TBXH; 

- Tổng cục GDNN (phối hợp); 

- UBND các tỉnh;  

- Sở NN và PTNT các tỉnh; 

- Lưu: VT, KTHT.  

 
CV soạn thảo:                

                        Trần Thị Loan 

               

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

 


		2021-11-17T07:31:17+0700


		2021-11-17T10:01:49+0700


		2021-11-17T10:01:49+0700


		2021-11-17T10:01:49+0700




