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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch dạy nghề  

cho lao động nông thôn lần 2 năm 2020 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện Quyết định số 990/QĐ - UBND của UBND tỉnh ngày 15 tháng  4 năm 

2020 về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn đợt 2, năm 2020; Công 

văn số 1251/ SLĐTBXH - GDNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 

08/7/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn của Trường 

Trung cấp Nông nghiệp và PTNT năm 2020. 

Trường Trung cấp Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác 

tuyển sinh trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã có sự 

thay đổi về nhu cầu học nghề, số lượng học viên thuộc diện hộ chính sách được hưởng 

chế độ theo Quyết định 46/QĐ-TTg và địa điểm đào tạo so với Quyết định số 990/QĐ – 

UBND của UBND tỉnh ngày 15/4/2020 và Công văn số 1251/LĐTBXH-GDNN của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội ngày 08/7/2020. Nhằm đảm bảo công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách đúng đối tượng, nghề 

đào tạo phù hợp với nhu cầu của học viên và điều kiện thực tế của từng địa phương. 

Trường Trung cấp Nông nghiệp & PTNT kính trình Sở Nông nghiệp & PTNT cho 

thay đổi danh mục dạy nghề.(Có phụ lục điều chỉnh đính kèm). 

Kính đề nghị Quí Sở quan tâm, xem xét điều chỉnh để Nhà trường hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao./. 

Nơi gửi:  

             - Như trên; 

             - BGH ( b/c) 

             - Lưu: VP, ĐTN. 

                           KT. HIỆU TRƯỞNG 

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

                         Lê Văn Thông 

 

 


		2020-08-13T09:48:26+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Thông<levanthongqt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-13T10:02:33+0700
	Việt Nam
	Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị<truongtcnnqt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




