
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 

   
Số:         /UBND-LĐTBXH 

V/v tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát công tác tổ chức đào tạo; thi, 
kiểm tra, đánh giá trong GDNN. 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  TP.Lào Cai, ngày       tháng  3  năm 2023 

        Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề và 
Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai; 

- Trung tâm GDNN-GDTX thành phố; 

- Trung tâm dạy nghề tư thục Phú Minh. 
 

Thực hiện Công văn số 264/SLĐTBXH-GDNNVL, ngày 17/02/2023 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
công tác tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá trong GDNN. Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị (như kính gửi) triển khai thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện 
các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các tổ chuyên môn, của cán 

bộ, giáo viên, giảng viên tại đơn vị, đặc biệt là các quy định liên quan đến công tác 

tổ chức và đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của trung tâm theo đúng 
quy định. 

2. Đối với các ngành/nội dung liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN trong và 

ngoài tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết đào tạo quy định 
tại Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Trong đó, quan tâm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc 

phối hợp với các đơn vị chủ trì đào tạo để quản lý người học, giám sát việc thực hiện 

thời gian, nội dung, chương trình kế hoạch đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ giảng 
dạy của giáo viên, giảng viên; giám sát quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của giảng viên đối với người học,...nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh và uy tín 

của đơn vị. 
3. Chế độ thông tin, báo cáo: 
Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm  báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, giáo dục - đào tạo, giới thiệu giải quyết việc làm 
cho người lao động… gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo 

quy định; tại phần “Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới trong báo cáo hằng tháng”, 

đề nghị các đơn vị gửi kèm lịch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và các kỳ thi để cấp các 
chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ (nếu có). File mềm gửi theo địa chỉ mail công vụ: 

mnhoa-laocai@laocai.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Ngô Vũ Quốc, PCT UBND TP; 
- Các Đ/c lãnh đạo P. LĐTBXH TP; 

- Lưu: VT, LĐTBXH (01 bản). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nông Thị Phượng 
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