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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/2014/TT-BXD
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014
THÔNG TƯ
Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia ñối với nghề
Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan ñào ñường hầm;
Phân tích Cơ lý – hóa xi măng

Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ qui
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2008/Qð-BLðTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy ñịnh nguyên
tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;
Trên cơ sở Công văn số 2821/LðTBXH -TCDN ngày 06/8/2014 của Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận ban hành Tiêu
chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học
Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Tiêu chuẩn kỹ năng nghề
Quốc gia ñối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan ñào ñường
hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi măng.
ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc
gia ñối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan ñào ñường hầm;
Phân tích Cơ lý – hóa xi măng.
ðiều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.
ðiều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- HðND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của ðảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB.
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