ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1276 /UBND-KGVX

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v liên kết đào tạo đại học các
chuyên ngành Sư phạm Toán học,
Ngữ văn, tiếng Anh, Kỹ thuật
Công nghiệp, Âm nhạc, Mỹ thuật
và Giáo dục Tiểu học

Kính gửi:
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với
trình độ đại học; Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ
đại học;
Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Tờ trình số
2788/TTr-SGDĐT ngày 19/11/2019 về việc mở các lớp đại học vừa làm vừa học
các ngành Sư phạm Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Kỹ thuật Công nghiệp, Âm
nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục Tiểu học, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về việc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp liên kết
với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức đào tạo các lớp đại học theo hình
thức vừa làm vừa học các ngành Sư phạm Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Kỹ
thuật Công nghiệp, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục Tiểu học, cụ thể như sau:
a) Các chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo
- Sư phạm Toán học: 60 học viên (01 lớp).
- Sư phạm Ngữ văn: 80 học viên (01 lớp).
- Sư phạm Tiếng Anh: 50 học viên (01 lớp).
- Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: 45 học viên (01 lớp).
- Sư phạm Âm nhạc: 90 học viên (01 lớp).
- Sư phạm Mỹ thuật: 60 học viên (01 lớp).
- Giáo dục Tiểu học: 70 học viên (01 lớp).
b) Đối tượng tuyển sinh: Người học đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung
cấp, cao đẳng sư phạm đúng chuyên ngành đào tạo.
c) Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 01 năm 2020.

d) Hình thức đào tạo: Học vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các dịp
nghỉ hè.
đ) Thời gian đào tạo: Theo quy định hiện hành.
e) Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (Số 170 đường
Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
f) Kinh phí đào tạo: Người học đóng góp hoặc cơ quan cử đi học chi trả
toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần kinh phí.
2. Đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với các cơ quan
liên quan của tỉnh Lạng Sơn thực hiện các thủ tục mở lớp và quản lý đào tạo
theo đúng quy định.
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, tham
mưu giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
quan tâm mở các lớp đại học trên; yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh triển
khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND thành phố Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KGVX, TH, NC, TT THCB;
- Lưu: VT, KGVX (LTT).
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