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                  Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 41/UBND-VX ngày 

04/01/2023 về việc công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tại Công văn số 5364/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27/12/2022, 

nhằm tăng cường đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG) 

công nhận bậc trình độ kỹ năng nghề của người lao động theo khung trình độ 

KNNQG, giúp người lao động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân, có 

thể hướng nghiệp và tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có 

chứng chỉ KNNQG, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:  

- Căn cứ vào lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG, doanh nghiệp chủ 

động lựa chọn nghề, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề và đăng ký cho người 

lao động của đơn vị tham gia kỳ đánh giá KNNQG; Chi phí đăng ký, tham dự kỳ 

đánh giá KNNQG do doanh nghiệp tự quyết định. 

- Về hồ sơ đăng ký tham dự kỳ đánh giá KNNQG, được thực hiện theo 

hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia.  

(Lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG đính kèm Công văn số 

5364/LĐTBXH-TCGDNN, Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên được 

đăng tải trên website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ 
https://sldtbxh.binhdinh.gov.vn). 

Kết quả thực hiện, đề nghị các doanh nghiệp báo cáo về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và theo dõi, quản lý./. 
 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- BQL Khu kinh tế tỉnh; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- UBND huyện,TX,TP; 

- Đăng Website của Sở; 

- Lưu: VT, VLGDNN.              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Đặng Văn Phụng 

 

V/v đăng ký tham dự kỳ đánh giá  

kỹ năng nghề quốc gia năm 2023 

(Ph/hợp th/hiện); 

https://sldtbxh.binhdinh.gov.vn/
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