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Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 

   

Ngày 09/8/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Thông báo số 100/TB-SLĐTBXH về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động 

Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 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 như sau: 

a) Đối với 03 đơn vị: 

- Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tùng Linh: Ngày 19/8/2022 hoãn kiểm tra 

đến khi có Thông báo mới về lịch kiểm tra đối với đơn vị. 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh: Lùi lịch kiểm tra sang 08 giờ 

00, ngày 08/9/2022 (thứ năm). 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng: Ngày 23/8/2022 hoãn kiểm 

tra. 

Đề nghị 03 đơn vị có tên trên chủ động thông báo cho các đơn vị chủ trì 

liên kết đào tạo (Các lớp chưa kết thúc khóa đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết về việc thay đổi thời gian kiểm tra. 

b) Đối với các đơn vị còn lại, vẫn thực hiện theo Thông báo số 100/TB-

SLĐTBXH ngày 09/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Các nội dung kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH 

ngày 16/02/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản có 

liên quan. 

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

được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị được kiểm tra; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- UBND các huyện, tp; (p/h) 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện, 

  Phòng LĐ-TB&XH tp; (p/h) 

- Lưu: VT, GDNN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 



  

 
   

 
CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

  

 1. UBND các huyện, tp; 

 

 2.  Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện, Phòng LĐ-TB&XH thành phố LS; 

 

 3. Các đơn vị được kiểm tra gồm: 

 

TT Tên đơn vị 

1 Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tùng Linh 

2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh 

3 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng 

4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh 

5 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – Phân hiệu Lạng Sơn 

6 Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 

7 Trường Cao đẳng Công nghệ và NL Đông Bắc 
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