
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

THANH TRA  

 

Số:         /TTr-THGS 

V/v góp ý Dự thảo Đề án “Nâng cao 

năng lực thanh tra ngành LĐTBXH  

giai đoạn 2021-2025” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ 
 

   

  Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác 

năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quyết định số 277/QĐ-

LĐTBXH ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án, Thanh tra dự thảo Đề án “Nâng cao năng 

lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”. 

  Để đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng Đề án và hoàn thiện nội dung dự 

thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra lấy ý kiến góp ý của quý Đơn 

vị đối với Dự thảo Đề án và Quyết định ban hành Đề án (gửi kèm). Ý kiến bằng 

văn bản của quý Đơn vị gửi về Thanh tra trước ngày 10/7/2021, đồng thời gửi 

bản mềm qua email: giamsatthanhtra@gmail.com. Hết thời hạn nêu trên, nếu 

quý Đơn vị không có ý kiến coi như đã đồng ý với dự thảo. 

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, THGS.  

                 CHÁNH THANH TRA    

                

 

 
 
 
 

 
 
 

                

                   

                   Nguyễn Tiến Tùng 
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Danh sách các đơn vị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo  

Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025” 

 
 

1. Vụ Bảo hiểm xã hội 

2. Vụ Bình đẳng giới 

3. Vụ Pháp chế 

4. Vụ Hợp tác quốc tế 

5. Vụ Tổ chức Cán bộ 

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

7. Thanh tra 

8. Văn phòng Bộ 

9. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương 

10.  Cục Quản lý Lao động ngoài nước 

11.  Cục An toàn lao động 

12.  Cục Người có công 

13.  Cục Việc làm 

14.  Cục Trẻ em 

15.  Cục Bảo trợ xã hội 

16.  Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 

17.  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

18.  Văn phòng Quốc gia về giảm nghè 

19.  Trung tâm Thông tin 

20.  Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

21.  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động Xã hội 
 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1450
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1461
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http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1467
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1462
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1470
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http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1482
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1487
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1489
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1488
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1486
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1491
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1575
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1571
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1534
http://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochucchitiet.aspx?ToChucID=1692

		2021-06-24T10:03:27+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tiến Tùng<tungnt@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-24T10:27:53+0700
	Việt Nam
	Thanh tra Bộ<thanhtralaodong@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-24T10:28:11+0700
	Việt Nam
	Thanh tra Bộ<thanhtralaodong@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-24T10:28:48+0700
	Việt Nam
	Thanh tra Bộ<thanhtralaodong@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




