
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 939 /UBND-PLĐTBXHDT 
V/v tăng cường công tác kiểm tra 

giám sát, nâng cao chất lượng đào tạo, 
đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và 
định hướng phân luồng học sinh sau 

THCS, THPT. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày 17  tháng 9 năm 2018 

 
     Kính gửi:  

 
- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện Chi Lăng. 
 

Thực hiện Công văn số 991/SLĐTBXH-GDNN ngày 27/8/2018 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về kết quả kiểm tra hoạt 
động liên kết đào tạo trình độ Trung cấp tại các đơn vị trên địa bàn Tỉnh; 
Công văn số 996/SLĐTBXH-GDNN ngày 28/8/2018 về việc tăng cường 
công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh 
giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, 
Trung học Phổ thông. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, tăng cường tuyển sinh, nâng 
cao chất lượng quản lý. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu Phòng Lao 
động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và hướng dẫn của 
Sở Lao động - Thương binh và xã hội trong việc phối hợp tổ chức tuyển sinh, 
mở lớp liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các lớp đang thực hiện liên 
kết đào tạo trình độ Trung cấp về chương trình giáo trình, giáo viên, trang thiết 
bị thực hành, hồ sơ sổ sách lên lớp và cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình đào 
tạo,…đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo theo đúng quy định. Các lớp liên 
kết đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi so với giáo viên; đảm bảo quy 
mô lớp học đối với lớp học thực hành, lý thuyết theo quy định tại Điều 10, 
Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, đối với những lớp đã thành lập có số lượng học sinh quá 
đông, không đảm bảo chất lượng đào tạo tiếp tục phối hợp với đơn vị chủ trì đào 
tạo thực hiện tách lớp để đảm bảo quy định. 

Thực hiện xử lý sai phạm; chấn chỉnh; chấm dứt việc phối hợp liên kết 
đào tạo nếu phát hiện sai phạm hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp 
luật về Giáo dục nghề nghiệp.  
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2. Thực hiện Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13/7/2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội không tổ chức tuyển sinh thực hiện đào tạo 

liên kết đào tạo trình độ Trung cấp cho học sinh đồng thời đang theo học tại các 

Trường Trung học phổ thông.   

Để nâng cao chất lượng đào tạo đối với các lớp liên kết đào tạo trung cấp, 

đề nghị Trung tâm GDNN - GDTX huyện đã thực hiện liên kết đào tạo hiện nay 

đang theo học là 17 lớp Trung cấp không tiếp tục thực hiện tuyển sinh, liên 

kết đào tạo, phối hợp đào tạo. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu sử dụng lao 

động của huyện, đơn đặt hàng lao động của doanh nghiệp… đơn vị thực hiện 

báo cáo kèm hồ sơ gửi về UBND huyện (hoặc cam kết của doanh nghiệp về việc 

sử dụng lao động sau đào tạo) để được chỉ đạo hướng dẫn cụ thể. 

3. Không thực hiện phối hợp tuyển sinh và tổ chức lớp đào tạo liên kết 

các trình độ trung cấp, cao đẳng khi chưa có văn bản đồng ý cho phép liên kết 

đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp 

được đồng ý cho liên kết đào tạo, trên hợp đồng liên kết phải thể hiện rõ hình 

thức liên kết theo Điều 4, Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về liên kết tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo. 

4. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã mở các lớp đào đạo Trung cấp nghề 

kỹ thuật chế biến món ăn, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp có số lượng lớn vì vậy 

trước mắt không thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo đối với 02 nghề trên. 

5. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đồng thời xử lý các sai 

phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện trong việc thực 

hiện tuyển sinh và mở lớp đào tạo liên kết các trình độ Trung cấp, Cao đẳng khi 

chưa có giấy phép, công văn đồng ý cho phép liên kết đào tạo của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn khi chưa có công văn đồng ý của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực đào 

tạo nghề. 

6. Yêu cầu Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các lớp đang học và các lớp chuẩn bị liên kết 

đào tạo, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về liên kết 

đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng ) trước ngày 25/9/2018 

theo mẫu đính kèm; 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện rà soát 

nhu cầu đào tạo các cấp trình độ Trung cấp, Cao đẳng, đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn theo ngành nghề, đối tượng cụ thể để xây dựng kế hoạch 

đào tạo năm 2019. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc các nội 
dung đã chỉ đạo, trong quá trình thực hiện khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời 
về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) để giải 
quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Sở LĐTBXH tỉnh (BC); 
- TT Huyện ủy (BC); 
- CT, PCT UBND huyện(BC); 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (8b)./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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