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Số: 1557 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  23  tháng 4 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Thông tư 
số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
   

Thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đồng 
chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ 
tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH; chỉ đạo các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu 
tại Khoản 5 Điều 11 của Thông tư nêu trên. 

(Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở GDĐT, Sở Nội vụ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  các Phòng:  
KGVX, KTTH, TH, NC, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 
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