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THU TUtNG CHINH PHU CQNG HOA XA HQJ cnt NG}LIA VIfl NAM 
D*c Ip - Tv do - IInh phüc 

So:  iL68/QFJ-flg Ha Nô4 ngày is tháng 10 nám 2022 
VAN PHONG TLO. LDVN 

DEN 
s&  zo17  

Ngay2Ii![ JE2C 
QUYET DJNH 

uytChiro'ng trInh "DAy rnnh các hot dng h9c su6tdoi 
trong cong nhan lao d9ng t' cac doanh nghiçp den nam 2030 

THU TU'ONG CIIINH PHU 

Can e4Lu4t Td c/uk ChIn/i phü ngay 19 tháng 6 nàm 2015; Luçft s&a adt 
sung m5t 56 diu cña Lu<it Té c/uk Chinhphz và Luat  To ch&e chin/i quyén 

djaphwo'ngngày22 thang 11 nám 2019; 

Can cfr Lu4t Cong doàn ngày 20 thang 6 nám 2012; 

Can c&Luát Giáo duc ngh nghip ngày 27 tháng 11 nàm 2014; 

Can thLu4t Gido dyc ngây 14 tháng 6 nátn 2019; 

Can th Ludt Doanh nghip ngày 17 thang 6 nàm 2020; 

('an c4Nghj quylt sd 52-NQ/rWngây 27 tháng 9 nàm 2019 cüa B.5 Chinh 
frf ye môt sá chü trwong, chin/i the/i e/iü dông tham gia Cuç5c each mçrng cOng 
nghip Ian thz tic; 

Can c& Nghj djnh sd 84/2020/ND-CP ngay 17 tháng 7 nám 2020 cña 
ChIn/i pith quy djnh c/i tilt mót sO diéu cña Ludt  Giáo dye; 

Can c& Nghj quylt sd 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 nàm 2021 cüa Chin/i 
phü ban hành Chicong ti-in/i han/i dng thc hin Nghj quyb Dgi hôi  Dáng toân 
quôc lan th& XIII; 

Can th Quyltdjnh sd 1373/QD-TTg ngày 30 tháng 7 nàm 2021 cña Thu 
twang Chin/i p/u ye vic pith duj4t  D an "Xáy dyng xâ h(5i hpc t4p giai dogn 
2021 -2030"; 

Theo d nghj cña Doàn Chü tjch Tdng Lien doàn Lao 4ç5ng Vit Nam. 

QUVET DINH: 

Diu 1. Phé duyet Chuong trInh "DAy m?nh the hoat dng hc $p su& 
dOi trong cong nhãn lao dOng tai the doanh nghip den nàni 2030" (sau day gçi 
là Chuang trthh) vOi nhüng nØi  dung sau day: 
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I. MI)C TIEU 

1. Mc lieu chung: 

Tip tve khoi day, phát huy truyên th6ng hiEu hçc cüa dan tOc  trong cong 
nhãn lao dng; tuyên truyên, 4n dung dé cong than lao dng t.i doanh nghip 
hInh thành thói quen tr hçc, tIch cvc  hçc 13p suôt dôi; h6 trq, tao diêu kin d& 
cong nhân lao dng tai các doanh nghi4p hçc tGp nâng cao lay nghê, trinh di 
chuyênmon, nghiep vv; tang cu&ng 1mg dung cong ngh thông tin trong cOng 
viêc, tiêp cn hG thông giáo dvc rnô, gop phân day mnh phát tri&i nguôn nhan 
luc, nhât là nguôn nhãn lvc chat luqng cao dáp üng yéu câu cüa cuQc Cách 
mang cOng nghip lan thu Ut vá hOi nhGp quOc té. 

2. Muc tiêu cu S 

a) V chinh trj, pháp Iut: Phn Mu dn nãm 2025 dat 70%, dn nan 20?0 
d3t 90% cong than lao dng tai các doanh nghip dugc tuyên truyén, phO biên, 
hc $p, quán ti-ia nhCtng chütrucxng, duäng lôi cüa Dãng, chinh sach phap h4t 
cüa Nba nuâc eó lien quan den cong than lao dung gãn Oi nhüng nOi  dung l' 
lun ye chlrc näng, thim vi cüa giai cap cong nhãn và to chik COng doàn Vit 
Nan. 

b) V k5 näng ngh nghip: Phn Mu dn näm 2025 dat 50%, d6n nAn 
2030 dat 75% cOng nhk lao dngti the doanh nghip than gia hc tp nâng 
cao trinh dO tay nghê, kg nAng nghê. 

c) V kg näng s6ng: Phn Mu dn nAm 2025 dat 50%, dEn nan 2030 dat 
75% cong nhãn lao dQng tai cac doanh nghip tham gia hçc $p các nOi  dung 
giáo dvc 19 näng sOng. 

d) V üng ding cong ngh4 thông tin, cOng ngh s6: Phn Mu dn nan 2025 
dt4O%, den nAm 2030 dat 65% cOng nhãn lao dQng tai các doanh nghip duqe 
phO biên ye cOng ngh thông tin, cong ngh so. 

d) V mô hinh hçc tp Phn Mu dEn nan 2025 dat  30%, dEn nan 2030 
4t 50% cOng than lao dng ti cac doanh nghip dat danh hiu "Cong dan hyc 
t3p" do co quan có thâm quyên ban hành. 

H. NUI*M vç vA GUI PHAP 

1. Tuyên truyln, ph6 biEn, nãng cao nhn thCrc yE hçc $p 6t dbi, gOp 
phin xay dmg xä hOi hcic t3p 

a) Tang cubng tuyên truyên, phô biên dê nâng cao thn thüc, trách nhim 
cUa cac cap, cac nganh, nguäi th dung lao dng va cOng nhãn lao dung ye hqc 

tap suM dôi, xây drng xä hOi hçc $p trong nén kinh té sO, xà hOi  sO thông qua 
các phuong tin thông tin dai chüng, truyên thông xA h*i,  h thông thông tin co 
sO, cac ccv sO giáo dic va các phuong thüc khac. 
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b) T chtrc biên son tài lieu  v bce tp su6t dôi eho cong nhân lao dQng; 
tp hun vl k9 näng tuyên truyk, 4n dng cong nhãn lao dQng, ngubi s 
dung lao dng tham gia the hoat dng hyc tp su6t dâi cho can bO cong doan, 
nS.t là can bo cOng dean cc sà. 

e) WrOng ãng Tuãn 1 bce t3p suM dôi, Ngày Sach và Van hoa dcc 
Vi4t Nam hang Mm; tuyên truy&n, phã bin, vn dng cOng than lao dng phãn 
thu dat danh hieu "Cong dan hc $p",  có k nãng s6 d8 có th& flr tim kim, sà 
dyng, chia sé thông tin trén mOi trtrông sO, internet. 

d) BiM ducvng, tOn vinh, khen thuOng cac guong cong nhãn lao dng và 
con cOng nhân lao dung hiéu hçc; than rng các mô hmnh tót, each lam hay 
trong t ch&e hoat dng hçc tGp suM dôi, xay dijng mô hInh hyc tjp suM dbi 
tong cong nhãn lao d'ng. 

2. Triên khai cáe biên pháp h try cOng than lao dng duçcc hc $p thuông 
xuyên nham nâng cao chat luccng và hieu qua hpe t3p suM dbi 

a) Ti4p tue nghiên cüu, xay drng và hoàn thin cc ch& chfnh sách cüa 
NIIà nuóc d h6 try cong than Lao dQng duoc hçc $p,  dão t?o, b6i dtrâng nãng 
eao trinh dO,  k5 nàng ngh nghiêp. 

b) Tham gia gop 2 xay drng các chuong trinh dào tao b6 sung, dao tao lc 
nãng ngh nghip m&i cho cOng than, ngtrbi Ian dQng ti cae cc sâ giáo dye 
nghê nghiep. 

c) Vn dQng the doanh nghiep uu tiên b tn ngun kinh phi cho viec 
khuyk khich hçc tap, nâng cao tay ngb; tao diu kien t& thAt d h6 try cong 
than lao dng duçce tham gia hoc tjp suM d&i. 

d) Nghiên eüu, xay dmg d& ban hãnh hoc d xu.t cc quan cé thAm quyM 
ban hành cc eh4, chInE sach h try cüa th ehüc Cong doan eho hoat dung hçc 
t3p, nãng eao trIrih dO,  k náng eüa cOng than lao dng. 

3. DÀy mnh nghiên thu rng dyng cong ngh thông tin, cOng ngb si 
trong tO ehre các hoat dng hçe t3p suM dài cho cOng nhãn lao dng 

a) Co sâ giáo dye cao dâng, dai hoc: Da dng hOa cac hinh thüe hyc tap, 
phuong tht'rc hc t3p; day manh dào tao tir xa theo quy djnh cüa pháp luat  v 
giáo dye và dào tao d giüp cOng nhan Lao dng hçc tip, nâng cao trInh do 
chuyên mon k thut; xay dvng, khai thác, tich hyp, ehia sé ngun tai nguyen 
giáo dye mO, hoc lieu mO voi the cc so giáo due, cac t6 chiTxc, cá nhân trong 
nuóe Va ngoài nuOc. 
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b) Co sO giáo dic ngh nghip: Nghiên thu thj trubng lao dng, chü dung 
phôi hçvp WA các doanh nghiep d& da dng, linh hoat trong dào tao nâng cao tay 
ngh, k5 nAng ngh cho cong than lao dng; gân kât dào tao ngh theo dia ehi, 
da dng các hinh thi[rc dào t4o, kEuyn kijIch phuong thüc tr hçc d giüp cong 
nhân lao dung hgc $p, nâng cao trmnh dO tay ngh. 

c) Các thih ch& van hoá, S thao: Tang cuông Crng d%lng cOng ngh thông 
tin, ehuyên dôi so; dôi mâi, séng tao các mô hinh hoat dQng va nãng eao ch& 
lucmg các djch vi1 phc vv hçe $p suM dM, ho trq cong rthân Lao dng dn 
tham gia sith hoat và hçc tap. 

: T6 chCrc cac phong trào thi dua, cuOc  4n dng, the hoat dng h trçc 
thüc day hçe tp suôt dbi trong cong nhãn lao dung 

a) DAy math các cuOc v3n dQng hçc $p nâng cao Men thfrc chuyên mOn, 

9 thüc pháp 1ut, k náng sOng trong cong nhân lao dQng; xay drng, duy trI thoi 
quen dcc sáeh va tij hçc, 9 thfrc hçc t3p suôt dài phü hqp voi dMu kin cv S cüa 
môi cá nhãn vOi thông dip "Hçc tp suôt dbi .. ccx hQi cO viec lam ben vthTg". 

b) Phát dng thi dua hçc tip, nãng cao k9 näng ngh nghip gn v&i thi 
dua Lao dng gioi, Lao dng sang tao trong cOng than Lao dung; tiêp tvc trién khai 
phong trào On 19 thuyêt, luyn tay nghê, các cuOc thi thçc giOi, "Bàn tay yang". 

c) H frq cong than lao dng có di&u kiin thS igi tham gia hçc tp nhu: 
BO sung sach, báo, tè gap, poster, the an phâm truyên thông trén cac nên tang 
và mOi tnxbng cOng ngh mM. 

d) Lam t& cong tác khuyn khich, thuan luqng vói nguài sfr ding Lao 
dQng dé dua noi dung nãng cao trmnh do hoc van, tay nghe cho cOng nhân Lao 
dOng vâo thoa u&c lao dng tp the, các quy ehé, quy djnh cüa doanh nghiêp, 
don vi. 

d) Tiep wc huy dng sçr tham gia, ph6i hgp cUa the doanh nghiep d triM 
khai hiu qua các cuc 4n ding, cáe phong trào thi dua rth5m thüc day cong 
th lao dng hqc t3p, Lao dng sang tao. 

5. Tang cuông phôi hccp giüa các cap, ngàth, các eq sO giáo due, ccx so 
giáo dye nghê ngbip; tang cuông hqp tác quOc té trong Linh vçrc hc tap suOt 
dM cho cOng th lao dung 

a) Tang eubng s  ph6i hccp giüa các cap, các ngành, ccx sO giáo due dào 
tao, co sO giáo duc nghê nghip, cac doanh nghiep trong viêc tá chüc cho cong 
than Lao dQng hçc t3p kiên thfrc pháp 1u3t, ky náng nghô nghiep, ky nàng song, 
nhüng nôi  dung 19 1un ccx ban ye giai cap cOng than và tA tic Cong doàn 
VitNam... 
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b) Thrc hien tot cOng tác ph6i hçcp vài nguài sfr dung lao dØng frong vic 
tuyên truy&n, van dông va ho tra, tao diu kin dê cong nhãn lao dQng bce tp 
nãng cao trinh do,  k nàng nghê nghip. 

c) Tang cuàng hap S vOi các tó chirc quOc t&, các t6 chüc Cong doàn các 
nuOc dé trao dôi, chia sê kinh nghim và tranh thu nguôn 1rc dé triên khai thvc 
hi4n the nhim vi, giâi phap, eác boat dQng lien quan d&n Chuong trInh. 

Ill. KINH PHI T}LU'C HL1N 

1. Kinh phi thiic hiOn Chuong trinh g'm Ngãn sach nhà ruiOe cp h6 trq 
theo khà näng can d6i va phãn cap ngãn sách quy djnh tai Lu4t Ngãn sách nhà 
rnrOc; kinh phi tCrtai chinh cong doãn trén ea so can d6i các nguôn thu - chi cüa 
cong doàn the cap (không bao gè.m ngân sách nba nuOc) va các nguôn huy 
d4ng hap pháp khác, trong do: 

a) Ngun ngân sách nba nuOc h trq dM vói cac nQi dung cM: i) Chi t 
chüc hOi nghj, hi thâo giOi thieu, t3p hu.n triên khai cac nOi  dung cüa Chuong 
trmnh; ii) CM diêu tra, kháo sat ye tinh hinh, thu càu hçe tap ala cong nhãn lao 
dØng dê cO the bmnh thixc, bin pháp tuyên truyên phü hçp, hieu qua; iii) Chi 
cong tác tuyên truyn: to ehüc cac hoat dng tuyên truyên (san xuât cac chucmg 
trinh phát thanh, truy& hInh trén phuang tin thông tin 4i chñng, phát hãnh 
cac an ph.m, san phãm truyên thong, cac tii lieu phvc vi1 cho hoat dQng tuyên 
truyên) ye day m?nh các boat dQng hçc tap  suOt dôi trong cong nhân lao dQng 
ii doanh ngbip; iv) Chi cOng S phô biên, giáo dye pháp luat,  nãng cao nhn 
thüc, trácb nhiem cña cac cap, eae ngành v dày mnh các hoat dQng hçtc tp 
suôt dai trong cong than lao dung t3i doanh nghip; v) Chi thçrc hien các nhim 
vi kiém tra, giáin sat vic thvc hien Chuong trinh. 

b) Ngun tài chinh cong doãn thvc bien cac nQi dung chi: 1) CM t6 cbüc 
thrc hin dOi thoai, thuang luqng vOi ngubi si dyng lao dQng tao diêu Men cho 
cong nhân lao dng hçc tip; ii) Chi tuyên truyên, biên soon tài lieu, $p huân 
cho can bO cOng doân thvc hi4n nhiem vu tuyên truyên, phO biên pháp lu3t, 
nãng cao trinh dO,  k näng nghê nghip, ky nàng song cho cong nhân lao dng; 
iii) Phát dQng, tO ch'~c, thvc hien các phong trào thi dua ye day mnh the boat 
dOng bce tp suôt dôi trong cong nhân lao dng tai doanh nghip; khen thuông 
tap the, cá nhân eo thãnh tIch xuât sac trong triên khai thjc hin Chuong trmnh. 

c) Ngun kinh phi khac thuc hin cac nQi dung chi i) Chi cho tác 
dào tao và tO chcrc dào tao, bOi duäng nâng eao trInh do,  k nãng nghê nghip 
cho ngu&i lao dng khi rnói vào doanh nghi4p, dào tao cho ngubi lao dOng 
truâc khi chuyên lam nghê khac thuc doanh ngbip; ii) Khuyên khich doanh 
nghip uu tiên bO tn kinh phi dê thc hin nãng cao tay nghê cho cong nhân 
lao dng. 
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2. Can cit the nhiêm vu dirge giao, hang näm, Lien doàn Lao dØng  tinh, 
thãnh phô trvc thuOc trung uong xay thgng ké hoach thrc hin Chucing trinh 
báo cáo Uy ban than dan tinE, thành phO trvc thuOc trung wing; dông thôi lap 
dr toán g&i co quan tài chinh cüng cap bô tn kinh phi thrc hiön Chisong trinh. 

3. Vic lap,  ehp hành dv toan, hach toán kE toan và quyêt toán thrc hiön 
theo quy djnh cüa Lu@ Ngân sách nhà nuóe, Luât Ké toán và cac van bàn hu'cng 
dan luât. 

LV. TO CHUC THC IIL1N 

1. Tong Lien doân Lao dQng Viet Nam 

a) Chü trI, ph6i hqp vOi cac bQ, ban, ngânh, co quart, th chitc có lien quan 
chi dao, huong dan, to chirc triên khai thvc hién the nOi  dung ala Chucmg trinh. 

b) Chi dao các cp cong doàn triM khai thçrc hin Chuong trInh, gn vói 
triên khai the nhim vi chinh trj, kinh tê xã hQi ala nganh, dia phuong, don vj. 

e) Dinh k5' hing näm tO chite kim tra, don d6c; sa kt, t6ng k&, dánh giá 
két qua thvc hien Chucing tdnh, báo cáo Thu tuông ChInh phü. 

2. Bô Giáo due vá Dâo tao 

a) Chi dao cac Sâ Giao diie và Dào to ph61 hqp vOl the Lien doãn lao 
clông tinh, thành phô triên khai thrc hin Chuxing tnlnh; ehi dao eác cci so giáo 
dye dai hqc tang cu&ng cac chuong trinh, xây dmg, khai thác, tich hçxp, chia sé 
nguôn tâi nguyen giáo dye mO, hçe 1iu m& ho trçx cOng nhãn lao dØng  vita lam, 
vim hQc. 

b) Rà soát the quy djnh theo thAm quyn, 4 xuLt co quan cé thAm quyM 
sita âôí, bô sung, thay the các quy dnh ye hçc bOng, trq cap xâ hOi,  mien, giàm 
h9c phI, h tr' tiên h9c phi và chi phi sinh hot dOi vOi cOng nhân lao dng 
tham gia hçc tap. 

e) Chü trl, huOng din, th chUc Tun l bce tp suM dôi hang nàm; ph& 
hop vOl HOi  Khuyén hçc Viöt Nam triên khai, thuc hiên tiêu chi danh hiêu 
"COng dan he tip". 

3. B Lao dOng - Thuong binh và XA hi 

a) Chi 4° cáo So Lao dng - Thuong binh và Xä hi phM hop voi cac 
Lien doàn lao dng tinh, thãnh phô triên khai thre hin Chuong trinh; chi dao 
các co sO giáo die nghê nghip ap dyng cáo hinh thüc dào to vita lam vita hçc, 
dào tao tir xa, ax hçe eó huóng dan, tao diêu kiin hO trqcOng nhân lao dng 
h9c nghê, nâng cao k5 nang nghê ngbip, dap (mg thu thu cüa doanh nghip 
va thj tnxbng Lao dQng. 
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b) Chü tn, ph61 hçip vOl Tng Lien doàn Lao dng Vi3t  Narn và các b& 
ban, ngãnh nghiên thu xây dung, ban hành eq ché khuyên khich, ho tro, tao diêu 
kin cho cong than lao dung hyc ngh duài nhiêu hinh thüc khac nhau. 

c) Chu tn, phM hqp vOi Tang Lien doàn Lao dng Vi@ Nam huOng dan, 
chi 4o phong trào On l thuy&, luyn tay ngh& thi thq giOi, thi nâng bc thçs 
hang näm t3i doanh nghip. 

d) Chü frI cong tác thanh fra, ki&m tra, giám sat viêc thuc hiên cac ch do, 
chInh sách eho cong rthân Lao dOug eüa ngu&i sã dvng lao dOng,  tnong dO có 
nOi dung nguài sü dvng lao dOng thvc hien trách nhiem tao diêu kien hO trq 
cong nhân lao dng duqe bye tp nãng cao trInh dO,  Ic näng ngh nghip. 

4. B Thông tin và Truyn thông 

a) Chü tn, ph6i hccp voi TMg Lien doàn Lao dOng  Viêt Nam chi dao, 
huong dan the co quan báo chi Trung uong, dja phuong vá h thông thông tin 
co sO thông tin, tuyên truyn ye muc tiêu, nhiém vu vá giái pháp, tInh hinh, kt 
qua tniên khai thc hin Chuong tninh. 

b) Chü tn, phói hçcp v&i T6ng Lien doân Lao dng Via Nam chi do the 
co quan báo eM truyM thông v ch do, ehmnh sach lien quan tnrc tiép den 
quyk và igi Ich hyp pháp, chfnh déng cUa cong nhân lao dng. 

c) Chü td, ph6i hop vói Ho Vk hóa, Th thao và Du lich hixOng dan to 
chüe Ngày SáCh vâ Van hOa dyc Via Nam hang nám. 

5. BQ Van hoa, The thao vá Du ljeh 

a) Chü fri xây drng các mO hinh hot dQng, chia sé, hçip tác ngun thông 
tin, du lieu vâ eác san phâm, djeh v1i h6 trq hyc tp trén nén tang cong ngh sO 
nhàm nang cao chat krong ho?t dng, nguOn nhãn lire tai eác thiét ehé vM boa, 
th thao, phue vu nhu câu hoe tap suôt dbi cüa cOng nhân Lao dng. 

b) Phái hqp vói T6ng Lien doàn Lao dng Viet Nam t3p huk chuyên mOn 
nghip viii ye van hóa, the thao eho can bO cOng doàn; phô biên, huOng dan xây 
thing van hoa Crng xCr trong cOng nhan lao dQng. 

6. Bô Tài chinh 

a) B6 fri kinh phi d& thvc hien Chucing trinh theo quy djnh cüa phap 1u3t. 

b) Ph6i hçp vói T&ig Lien doan Lao dng Viet Nam Va cáe hO, ban, ngành 
lien quan huong dn dOi vâi các hoat dng cüa Chuang trinh; ph6i hçip thanh 
tra, kiêm tra ViêC thuc hien Chuong tnlnh. 
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7. Hôi Khuyn hoc Via Nam 

a) Chü i, ph6i hqp vói T6ng Lien doãn Lao dng Via Nam huOng dn thve 
hien tieu eM "Cong dan h9c tip" trong cOng than lao ding ti doanh nghip. 

b) Ph6i hçip tuyên truymn, 4n dQng d cong than Lao dQng phk dAu d?.t 
danh hi4u "Cong dn hyc tp". 

8. Lien doãn Thuong mai và Cong nghip Via Nam 

a) Chü tn, ph6i hqp vâi Tng Lien doàn Lao dng Via Nam và các bO,  ban, 
ngành lien quan tuyên truyn, vn dng nguôi sü dyng lao dong thvc hin xây 
drng k hoch hAng nãm và dãnh kinh phi, thôi gian, co SO 4t ch& cho vi4c dào 
tao và to chãc dào tao, bài thrUng nng cao trinh dO, 19 näng ngh& nghip, dao 
tao lai ngh& cho cong nhân lao dông dang Mm vic t3i doanh nghip. 

b) Chü trI, phoi hçsp voi Tong Lien doàn Lao dung Vit Nam vn dong 
ngubi sü ding lao dng ixu tiên bó tn kinh phi d M trq cOng nhân lao dng 

hçctp. 

9. Uy ban nhân dk cac tilt, thanh ph6 tryc thuOc trung trong 

a) Xây dmg k hoach thve hin Chuang tninh hAng näm và tüng giai doan 
phü hap vâi k hoach phát triM kinh th xã hOi  cüa dja phirong; chi 4o the sO, 
ban, ngãnh, t6 chàc chInh trj - xà hOi phM hap vOi ti chCrc Cong doãn Viet Nam 
triM khai, thvc hin Chuong trmnh. 

b) B6 tn ngãn sách dja phuong vâ huy dng các nguèrn kinh phi hqp phap 
khác M h6 trcx các cap cOng doàn tA cit cac hoat dng cüa Chuong trinh tai 
dja phuang. 

c) Nãng cao chM Ltrçrng và hiu qua hoat dng cüa các ca sO giáo diic 
thubng xuyên gm kM eht the vói doanh nghip d& t chüc cac lOp hçc thug 
cao trinh dO van hóa, giáo dye 1c nAng s6ng, bi duong ngoai ngft, tin hc cho 
cOng than Lao doug. Tang cuông gAn kM các co sO giáo dye nghê nghip voi 
doanh nghip d t6 chCrc dão tao, b6i duàng nãng cao trmnh dO,  kj' näng ngb 

ngJilp cho cOng than lao dng. 

d) Ph6i hop theo dôi, don &c, kim tra viec thvc hin Chuong trinh t?i 
dja phuang. 

A . . 
lieu 2. Quyet dnh nay co hiçu 1c Ut hanh Pr ngay ky ban hanh. 



9 

Diu 3. Các BO tnxông, Thu truông ccx quan ngang bO,  Thu trithng ccx 
quan thuOc Chinh phü, Chü tjch Cry ban nhân dan các 11th, thânh ph6 trirc 
thuOc trung ucmg và cac t6 chüc, cá than có lien quan chju trach thim thi 
hâth Quy4t djnh nay. 

Noinh2n: 
- Ban 31 thu Trung trnng Dãng; 
- ThU Wang, cáo Phó ThU twang Chinh phU; 
- Các bo, co quan ngang b, co quan thuQc Chinh phil; 
- UBND các tinh, thành pM trc thuOc trung uong; 
- Van phéng Tnmg hang Dãng; 
- Van phong TOng 31 thu; 
- Van phóng ChU tjch nuàc; 
- ban trung uang Mt tjn T6 qu60 Vit Nam; 
- Tong Lien dean Lao dOng Vit Nam; 
- Cci quan trung trong cUa the doàn th& 
- Ui KhuyEn lice Vit Nam; 
- Lien doàn Thuong m;i và Cong nghip Vit Nam; 
- VPCP: BTCN, cáo PCN, Trq I flg, TOO Cong VrDT, 
the Vv: FL, Kfl1)kH. TKBT, QHDP; 

- Luu: VT, KGVX (2b).sant 
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