
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 5777/LĐTBXH-TCGDNN 

V/v thẩm định đề nghị xây dựng  

Nghị định quy định chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp tham 

gia hoạt động GDNN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 
Kính gửi:  Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng 

cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2019 - 2025, theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội được giao xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy 

định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

trước khi tiến hành dự thảo Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quý Bộ hồ sơ lập đề nghị nêu trên 

để thực hiện thủ tục thẩm định theo quy định. 

Hồ sơ lập đề nghị bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định; 

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và bản chụp các ý kiến góp ý; 

(3) Báo cáo đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng 

nghị định;  

(4) Báo cáo đánh giá tình hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh 

nghiệp; 

(5) Đề cương dự thảo Nghị định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quân 
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