
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 867/SLĐTBXH-DN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

 

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí 

đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 

và đề xuất năm 2021 để thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. 

 

Kính gửi:   

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện,  

  thị xã thành phố; 

- Trường TCN Thanh niên Dân tộc Phú Yên; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 

 

Căn cứ Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Công văn số 1394/SNN-VPĐP ngày 12/7/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 và đề xuất 

nội dung, nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 để thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo và đề xuất nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo 

(Theo mẩu phụ lục đính kèm). Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo địa chỉ số 02, Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên trước ngày 24/7/2021, file mềm gửi qua hộp thư điện tử: 

phamtamde@gmail.com hoặc nguyentrieuduonghx@gmail.com để Sở tổng hợp, 

báo cáo đúng thời gian qui định. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT, P.DN. 

 

 

 

Võ Văn Binh 

mailto:nguyentrieuduonghx@gmail.com

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-07-16T14:46:23+0700
	Việt Nam
	Võ Văn Binh<vvbinh-soldtbxh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-07-16T14:46:20+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




