
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

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 
 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-SLĐTBXH ngày 14/10/2022 của Sở Lao 

đông - 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; 

Căn cứ Quyết định số 8504/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/10/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 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 năm 2022; 

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 Thời gian kiểm tra 

1 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Đình Lập 08h00, ngày 02/11/2022 

2 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Lộc Bình 14h00, ngày 02/11/2022 

3 Trung tâm GDNN huyện Hữu Lũng 08h00, ngày 03/11/2022 

4 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng 14h00, ngày 03/11/2022 

5 Trung tâm GDNN  -GDTX huyện Tràng Định 08h00, ngày 04/11/2022 

6 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng 14h00, ngày 04/11/2022 

7 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Bắc Sơn 08h00, ngày 08/11/2022 

8 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia 14h00, ngày 08/11/2022 

9 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan 08h00, ngày 09/11/2022 

10 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Cao Lộc 14h00, ngày 09/11/2022 

(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 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, Trung tâm GDNN 

huyện Hữu Lũng. 

3. Nội dung kiểm tra 

Thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-SLĐTBXH ngày 14/10/2022 của Sở 

Lao đông - 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. 

4. Thành phần làm việc 

4.1 Đoàn kiểm tra 

Theo Quyết định số 8504/QĐ-SLFĐTBXH ngày 18/10/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 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 năm 2022. 

4.2 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. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1 Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

Tham mưu tổ chức việc thực hiện 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 theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra, tham mưu ban hành 

thông báo kết quả kiểm tra kịp thời. 

5.2 Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, Trung tâm GDNN huyện 

Hữu Lũng 

- Các Trung tâm được kiểm tra xây dựng Báo cáo (theo đề cương) gửi về 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp), đồng 

thời gửi về địa chỉ Email: daynghelangson@gmail.com trước ngày 27/10/2022. 

- Chuẩn bị hồ sơ, địa điểm và bố trí cán bộ làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Thông báo 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 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 
 

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 

mailto:daynghelangson@gmail.com
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