
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí 

thư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

                      Kính gửi:            

                                     - Phòng Nông nghiệp &PTNT; 

                                     - Phòng Lao động - TB&XH. 

                                     - Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

                                     - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.                                                 

 

Thực hiện Công văn số 323-CV/HU ngày 06/5/2022 của Huyện ủy Mỹ Lộc 

về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí 

thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho 

lao động nông thôn (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 19), UBND huyện đề nghị: 

1. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ 

thuộc ngành thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 (theo Đề 

cương và Biểu mẫu gửi kèm). Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động – 

TB&XH) chậm nhất trước ngày 30/5/2022. 

2. Giao phòng Lao động - TB&XH hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; 

tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW đảm 

bảo tiến độ thời gian quy định. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 

trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên 

quan quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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