
  

Kính gửi:   

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4605/BKHĐT-

CLPT ngày 25 tháng 6 năm 2012 về việc dự thảo Hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

phát triển nhân lực phục vụ giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển nhân 

lực quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý 

kiến bằng văn bản về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực 

phục vụ giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2020, trong đó lưu ý tránh trùng lắp với các chỉ tiêu của Bộ chỉ 

số phát triển nhân lực và sáng tạo của Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì xây dựng; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 10 năm 

2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, 

các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 15 

KT. BỘ TRƯỞNG,  

CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

  

(Đã ký) 

  

Nguyễn Hữu Vũ 

 

VĂN PHÒNG  

CHÍNH PHỦ 
__________

 

Số: 6644/VPCP-KGVX 

V/v góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá phát triển nhân lực phục 

vụ giám sát thực hiện Quy hoạch 
phát triển nhân lực quốc gia 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________

 

                            Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012 
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