
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 472 /QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng  4  năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở lớp tập huấn  

“Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức năm 2021; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập 

huấn “Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” cho Lãnh đạo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

1. Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Số lượng học viên: 100 -120 người. 

3. Thời gian tổ chức: 03 ngày, trong tháng 5/2021. 

4. Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội. 

5. Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) 

được trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 

của Bộ. 

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức, quản lý lớp tập huấn theo quy định.   
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, Vụ TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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