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THÔNG BÁO  

Lịch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình đào tạo nghề  

cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 
 

Căn cứ Quyết định số 5683/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán năm 

2021 kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (nguồn ngân sách trung ương).  

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-SLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2021 

của Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh năm 2021. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch kiểm tra giám sát 

như sau:  

1. Thời gian và hình thức kiểm tra 

1.1. Thời gian kiểm tra 

STT Tên đơn vị Ngày kiểm tra 

1 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Đình Lập 26/10/2021 

2 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Lộc Bình 27/10/2021 

3 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan 28/10/2021 

4 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia 29/10/2021 

5 Trung tâm GDNN  -GDTX huyện Tràng Định 02/11/2021 

6 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng 03/11/2021 

7 Trung tâm GDNN huyện Hữu Lũng 10/11/2021 

8 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Bắc Sơn 12/11/2021 

9 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng 15/11/2021 

10 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Cao Lộc 16/11/2021 

(Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian kiểm tra sẽ có 

thông báo cụ thể sau). 

1.2. Hình thức kiểm tra 

Kiểm tra trên hồ sơ sổ sách và kiểm tra thực tế lớp học. 
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2. Địa điểm làm việc 

Tại trụ sở của Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

3. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra công tác triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2021 về tuyên truyền; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; kinh phí thực hiện; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị đào tạo… theo các quy định hiện hành. 

4. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Theo Quyết định số 6583/QĐ-SLĐTBXH ngày 22  tháng 10 năm 2021 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thành lập đoàn kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thành phần của đơn vị được kiểm tra 

Lãnh đạo đơn vị; Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách về đào tạo 

nghề, kế toán và các cá nhân có liên quan. 

* Văn phòng Sở: Bố trí phương tiện phục vụ Đoàn công tác theo lịch 

kiểm tra trên. 

(Gửi kèm Quyết định 6583/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2021 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thành lập đoàn kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra giám sát tình hình đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Sở NN&PTNT (ph); 

- UBND các huyện (ph); 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                 
- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các 

huyện; 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

- C, PVP Sở; P. KHTC; 

- Lưu: VT, GDNN (LTG).                                                                                       
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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