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Hà Nội, ngày 12  tháng  10  năm 2021 

 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia nghiên cứu, 

xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, 

góp ý đối với dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Tầng 7, Tòa nhà 

Minori, 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/11/2021. 

Hồ sơ dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng TTĐT của Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCGDNN, Vụ KHTC. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

Lê Tấn Dũng 
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