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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi:   
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo 

dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  
- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ 
Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"  

(Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì , phối hợp với các sở, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, tổ chức 

thực hiện Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" ban hành kèm 

theo Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, về đào tạo, đào tạo 

lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

-  Thực hiện đánh giá, xác định, đề xuất nhu cầu đào tạo, đào tạo lại; xây 

dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thanh tra,  

kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, báo cáo với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp hiệu 

quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, tổ chức thực hiện 
Chương trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản này. 

3. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, các doanh 
nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Chương trình phải bảo đảm các 

tiêu chí theo quy định; tham gia việc đào tạo, đào tạo lại theo đặt hàng của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như trên (thực hiện); 
- Chánh VP  UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, TH-VX (Bắc). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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