
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1063 /LĐTBXH-TCCB Hà Nội, ngày 15  tháng  4  năm 2021 
V/v biên soạn tài liệu và tham gia  

giảng bài Hội nghị tập huấn nghiệp vụ  

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ 

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 

(ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2021 của Bộ 

trưởng), Bộ tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội” đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021. Đồng chí 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì, khai mạc lúc 08h00, thứ Tư, ngày 05/5/2021. 

2. Địa điểm: Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội. 

Chương trình tập huấn (gửi kèm theo). 

Để lớp tập huấn đáp ứng yêu cầu, chất lượng và hiệu quả thiết thực, Bộ 

yêu cầu Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, biên 

soạn và hoàn thiện lại tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý và trực tiếp truyền đạt tại 

lớp tập huấn với thời lượng khoảng 60 phút đến 90 phút. Tài liệu của lớp tập 

huấn đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/4/2021, đồng 

thời gửi vào địa chỉ email: thuyttp@molisa.gov.vn. (Lưu ý: các nội dung trình 

bày tại lớp tập huấn phải được Thứ trưởng phụ trách phê duyệt trước khi hoàn 

thiện và gửi về Bộ để báo cáo Bộ trưởng phê duyệt). Mọi thông tin chi tiết liên 

hệ đồng chí Trần Thị Phương Thúy, điện thoại: 0243.938.6709; di động 

0912.982.888./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (để b/c); 

 - Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

 - Lưu: VT, Vụ TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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