
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  4702/LĐTBXH-TCCB 
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 

Quyết định số 163/QĐ-TTg  

ngày 25/01/2016 của TTCP 

Hà Nội, ngày  15  tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị 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 tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-

TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và công chức, viên chức làm 

công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.  

2. Thời gian, hình thức tổ chức  

- Thời gian tổ chức: 01 buổi, thứ Tư ngày 22/12/2021 (khai mạc vào hồi 

08h30).  

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

+ Trực tiếp: Điểm cầu chính tại Phòng 108, Nhà A, trụ sở Bộ đối với một 

số đơn vị có trụ sở ở Hà Nội và các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà 

nước có báo cáo trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị (Danh sách, số lượng triệu tập 

kèm theo). 

+ Trực tuyến: Đại biểu tự trang bị các thiết bị điện tử có kết nối Internet; 

Ban tổ chức cung cấp tài khoản truy cập và gửi hướng dẫn sử dụng thông qua 

nhóm lớp zalo theo số điện thoại học viên đã đăng ký. 

3. Nội dung: Chương trình chi tiết kèm theo. 

Bộ thông báo để các đơn vị bố trí thời gian tham dự đầy đủ và đúng thành 

phần theo Công văn số 3509/LĐTBXH-TCCB ngày 08/10/2021 của Bộ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, Vụ TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

 

 

Hà Xuân Tùng 



 

DANH SÁCH  

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

Tại phòng 108, Nhà A, trụ sở Bộ 

(Kèm theo Công văn số 4702 /LĐTBXH-TCCB ngày 15  tháng 12 năm 2021) 

 
 

STT Đơn vị Số lượng 

1 Vụ Bảo hiểm xã hội 01 

2 Vụ Bình đẳng giới 01 

3 Vụ Hợp tác quốc tế 

02 (đơn vị có 

báo cáo tại Hội 

nghị) 

4 Vụ Tổ chức cán bộ 

04 (đơn vị chủ 

trì Hội nghị và 

chuẩn bị Báo 

cáo tổng kết) 

5 Vụ Pháp chế 01 

6 Vụ Kế hoạch - Tài chính 01 

7 Thanh tra Bộ 01 

8 Văn phòng Bộ 01 

9 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

02 (đơn vị có 

báo cáo tại Hội 

nghị) 

10 Cục Quản lý lao động ngoài nước 01 

11 Cục Bảo trợ xã hội 

02 (đơn vị có 

báo cáo tại Hội 

nghị) 

12 Cục Quan hệ lao động và Tiền lương 01 

13 Viện Khoa học Lao động và Xã hội 01 

14 Trường Đại học Lao động - Xã hội 

02 (đơn vị có 

báo cáo tại Hội 

nghị) 

15 Trung tâm Thông tin 01 

16 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội 

03 (đơn vị có 

báo cáo tại Hội 

nghị) 

 
Tổng  25 người 
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