
    

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 

V/v đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động 

Việt Nam năm 2021  

 

       Đắk Nông, ngày     tháng     năm 2021 

 

               

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông; 

- Liên Đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; 

Công Thương; Xây dựng; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.  

 

Thực hiện Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/9/2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 (đính kèm); 

Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh. Sở Lao động – TB&XH đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên 

quan phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền (theo Phụ lục 

đính kèm Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN) và báo cáo kết quả thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 gửi về 

Sở Lao động – TB&XH trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, tích cực phối hợp triển khai thwujc 

hiện của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận:            

- Như trên; 

- Đăng trên trang TTĐT Sở;   
- GĐ, PGĐ (Đ/c Hương); 

- Lưu: VT, LĐVL&GDNN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Công Tự 
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