
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 1095 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

V/v thẩm tra Công văn số 
358/SLĐTBXH-GDNN ngày 
22/3/2019 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Sau khi thẩm tra Công văn số 358/SLĐTBXH-KGVX ngày 22/3/2019 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự thảo Báo cáo 
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW (gọi tắt là Báo cáo), Văn phòng 
UBND tỉnh có ý kiến với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 

Về nội dung dự thảo Báo cáo, đề nghị nghiên cứu và thực hiện theo đúng 
mẫu đề cương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm Công văn số 
826/LĐTBXH-TCGDNN ngày 04/3/2019, cụ thể: 

1. Tại phần I. Kết quả đạt được: 

- Mục 1: Bổ sung hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, các 
sở, ban ngành,...liên quan; đánh giá hạn chế, yếu kém của công tác tuyên truyền 
thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. 

- Mục 2: Bổ sung các nội dung (số liệu trước và sau quy hoạch, sắp xếp 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); đánh giá việc kiện toàn, nâng cao 
năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GDNN; việc thực hiện tự chủ tài chính ở 
các cơ sở GDNN khác, ngoài Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đã có trong dự 
thảo báo cáo; đánh giá việc thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường 
và xã hội, việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong các cơ sở GDNN). 

- Mục 3: Bổ sung nội dung đánh giá tại các gạch đầu dòng thứ 3,4,5. 

- Mục 4: Bổ sung nội dung đánh giá việc thực hiện tôn vinh, khen thưởng 
đối với giáo viên và cán bộ quản lý. 

- Mục 6: Bổ sung nội dung hợp tác, hội nhập quốc tế (VD: Trường Cao 
đẳng Sư phạm tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc đi  đào 
tạo tại Trung Quốc...). 

2. Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo: 

- Phụ lục số liệu tuyển sinh từ năm 2014 đến năm 2018: bổ sung cụ thể 
theo ngành nghề đào tạo. 

- Phụ lục tình hình tốt nghiệp, việc làm: cần rõ số liệu trong dự thảo Báo 
cáo là số liệu HSSV tốt nghiệp hay số liệu HSSV tốt nghiệp có việc làm, bổ 
sung các số liệu còn thiếu. 
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- Bổ sung phụ lục số liệu mạng lưới cơ sở GDNN và phụ lục Danh sách 
các cơ sở GDNN đã thực hiện tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015. 

- Phụ lục số liệu cán bộ quản lý công tác GDNN: bổ sung chuyên ngành 
đào tạo. 

- Bổ sung các phụ lục khác theo yêu cầu tại Đề cương Báo cáo của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 358/SLĐTBXH-KGVX 
ngày 22/3/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội quan tâm, điều chỉnh và bổ sung các nội dung trên trong ngày 27/3/2019 
để có đủ cơ sở trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NV, GD&ĐT, YT, VHTT&DL; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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