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GIẤY MỜI 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn Luật giáo 

dục nghề nghiệp, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, triển 

khai, hướng dẫn đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng. 

Thành phần mời tham dự, kính mời: 

- Ban giám đốc, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, đại diện Văn phòng, Phòng 

Lao động - việc làm, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách giáo dục nghề nghiệp thuộc Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo và Trưởng phòng đào tạo các trường cao đẳng, trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh đến dự và đưa tin. 

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/7/2018 

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thiên Ý, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Giao Phòng Giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị nội dung, phối hợp với Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh mời chuyên gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị. Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, 

đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 
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