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V/v triển khai thực hiện Thông tư số
05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019
của Bộ Ké hoạch và Đầu tư

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Kính gửi :
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm, lớp ngoại ngữ và tin học.
Thực hiện Công văn số 3949/UBND-KT ngày 02/5/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TTBKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và
người lao động của đơn vị Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện văn bản
nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của
đơn vị; kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở
Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ) để tập hợp, báo cáo.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị
quan tâm thực hiện những nội dung trên, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện khi
có yêu cầu./.
Nơi nhận :
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo-VBĐT);
- Sở KHĐT (VBĐT);
- Website Sở;
- Lưu : VT, TCCB.
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