
  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Tiếp nhận Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số       -CV/BCSĐ ngày     /4/2022 về 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí 

thư (khóa XI) (gửi kèm Kế hoạch và đề cương báo cáo), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở Kế hoạch số 

124-KH/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẩn trương báo cáo 

kết quả thực hiện theo đề cương hướng dẫn gửi kèm Kế hoạch nêu trên đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội) trước ngày 15/6/2022. 

2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - trên cơ sở báo cáo của 

các sở, ban ngành, địa phương; khẩn trương tổng hợp tham mưu Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” 

đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và đúng quy định; trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 20/6/2022./.   
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV; 

- Lưu: VT. NVT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VXNV 

V/v tổng kết 10 năm  thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TW 

ngày 05/11/2012 của Ban Bí 

thư (khóa XI) 

 
 

 Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2022 
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