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Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian 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 năm 2022 
 

Ngày 24/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông 

báo số 145/TB-SLĐTBXH về lịch 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 

năm 2022. 

Do yêu cầu công việc đột xuất trùng với thời gian kiểm tra đã ban hành, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo điều chỉnh như sau: 

1. Thực hiện thay đổi thời gian kiểm tra đối với 06 đơn vị như sau: 

STT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra 

1 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Đình Lập 08h00, ngày 10/11/2022 

2 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Lộc Bình 14h00, ngày 10/11/2022 

3 Trung tâm GDNN huyện Hữu Lũng 08h00, ngày 15/11/2022 

4 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng 14h00, ngày 15/11/2022 

5 Trung tâm GDNN  -GDTX huyện Tràng Định 08h00, ngày 16/11/2022 

6 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng 14h00, ngày 16/11/2022 

2. Đối với các đơn vị còn lại, thời gian kiểm tra vẫn thực hiện theo Thông báo 

số 145/TB-SLĐTBXH ngày 24/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Các nội dung kiểm tra tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-

SLĐTBXH ngày 14/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 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 năm 2022. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các đơn vị 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND các huyện, tp (p/h); 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                 
- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, 

  Phòng LĐTBXH tp; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Văn phòng Sở; Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, GDNN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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