
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

 

    Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v triển khai Kế hoạch số 

170/KH-UBND ngày 13/8/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 

24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

phát triển nhân lực có kỹ năng 

nghề, góp phần nâng cao năng suất 

lao động và tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thạch Thành, ngày        tháng 10  năm 2020 

 

                      Kính gửi:  

 - Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

 - Các đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

 - Chi cục thuế Vĩnh Lộc – Thạch Thành; 

 - Trường Trung cấp nghề Thạch Thành; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Ngày 13/8/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng 

suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Để thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 170/KH-UBND, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến 

như sau: 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Chi cục thuế Thạch Thành 

- Vĩnh Lộc; Trường Trung cấp Nghề Thạch Thành; Các doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật nghiên cứu 

Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa tổ 

chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động công tác trong các lĩnh vực, vị trí tiếp xúc trực 

tiếp, gián tiếp giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm 

vi đơn vị mình quản lý; phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế 

hoạch này.  



(Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

đính kèm Công văn này).  

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức 

thực hiện đúng các nội dung trong kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/8/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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