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 Kính gửi:   

- Phòng Lao động -Thương binh & Xã hội;  

- Trung tâm GDNN- GDTX thành phố. 
  

  

Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai nhận được văn bản số 15/TTGDNN-

GDTX ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên về việc xin phép liên kết đặt lớp đào tạo trình độ Trung cấp nghề. Sau 
khi nghiên cứu, Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai có ý kiến như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai đồng ý về mặt chủ trương cho phép 
Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai  và trường Cao đẳng Ngoại ngữ và 

công nghệ Hà Nội được phối hợp tuyển sinh, liên kết đặt lớp đào tạo các 
ngành/nghề trình độ trung cấp sau:  

- Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật; Chăm sóc sắc đẹp; Kỹ 

thuật chế biến món ăn; Thương mại điện tử; Thiết kế đồ hoạ; Logistics; Công 
nghệ thông tin. 

- Địa điểm đặt lớp: Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai (Số 130, 
phố Châu Uý, tổ 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).  

- Sử dụng các phòng, lớp học, thiết bị dạy nghề (nếu có) đảm bảo đúng quy 
định về quản lý tài sản. 

- Việc liên kết đào tạo phải đảm bảo không  ảnh hưởng tới việc tuyển sinh, đào 
tạo các lớp trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 03 tháng của tỉnh và thành phố; đảm 

bảo các quy định về liên kết đào tạo theo quy định. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo quy định, báo cáo 
UBND thành phố kết quả tổ chức triển khai thực hiện.  

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Sở Lao động -TBXH; 
- Trường CĐ ngoại ngữ và công nghệ; 
- Lưu: VT, LĐTBXH (03 bản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Vũ Quốc 
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