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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  10  tháng 9 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 (Văn bản được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

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 Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các 

trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tham 

mưu, đề xuất 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./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 
- Như trên (thực hiện); 
- Chánh VP  UBND tỉnh; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Trường CĐNKTCN Tuyên Quang; 
- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, THVX (Bắc). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Mạnh Hùng 
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