
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số:  2591 /VP – NC Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2018 

    V/v sáp nhập một số cơ sở giáo dục 
     nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vào 
      Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Kính gửi:

 
 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Sở Nội vụ. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 165/BC-SLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án sáp nhập một số cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng 
Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa thực hiện nghiêm túc 
nhiệm vụ được giao về tham mưu xây dựng Đề án sáp nhập một số cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn tại Kế 
hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 
06/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng 
như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 788/VP-KGVX 
ngày 13/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể: Xác định không đúng đơn 
vị thực hiện sáp nhập (Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Lạng 
Sơn); chưa chủ động trong xây dựng, phối hợp hoàn thiện Đề án, lúng túng 
trong triển khai thực hiện dẫn đến chậm thời hạn trình Đề án theo tiến độ đề 
ra. Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiêm túc rút kinh 
nghiệm, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo 
Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 05/8/2018.  

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội hoàn thiện dự thảo Đề án; thẩm định hồ sơ Đề án, trình UBND tỉnh 
xem xét, quyết định trước ngày 20/8/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện ./. 

                                                            
Nơi nhận: 
- Như trên;        
- TT. Tỉnh uỷ;                                       
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 
- Các Sở: GD và ĐT, KH và ĐT, TP, TC; 
- C, PVP, NC, TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD. 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 
      Phùng Quang Hội 
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