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                  VÀ XÃ HỘI 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, 

thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

                           

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 16/02/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh năm 2022; Quyết định số 3526/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/5/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kiểm tra cụ thể 

như sau:  

1. Đối tượng kiểm tra 

 Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chính 

sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (sau 

đây gọi chung là Bội đội xuất ngũ). 

2. Thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra 

 a) Thời gian kiểm tra: 

 - Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh: Lúc 08 giờ 00, ngày 25/8/2022 

(thứ năm). 

 - Trung tâm Đào tạo và sách hạch lái xe Minh Long: 14 giờ 00, ngày 

25/8/2022 (thứ năm). 

 b) Địa điểm kiểm tra: Tại các đơn vị được kiểm tra. 

 c) Hình thức kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, lớp học thực tế (nếu có). 

3. Nội dung kiểm tra 

a) Nội dung kiểm tra thực hiện theo Phần III, Kế hoạch số 12/KH-

SLĐTBXH ngày 16/02/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm 

tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Kiểm tra việc thực hiện chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với Bộ 

đội xuất ngũ theo các văn bản sau: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 
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của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo 

trình độ sơ cấp và các văn bản có liên quan. 

b) Kiểm tra hồ sơ đào tạo: 

- Hồ sơ mở lớp theo quy định tại Hướng dẫn số 1557/HD-SLĐTBXH ngày 

11/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ 

thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

- Hồ sơ quản lý đào tạo theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

về đào tạo trình độ sơ cấp. 

- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có). 

c) Giai đoạn kiểm tra: Từ năm 2020 đến nay. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Các đơn vị được kiểm tra xây dựng Báo cáo theo các nội dung tại mục III 

và mục VI, Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 16/02/2022 gửi về Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội1, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: 

daynghelangson@gmail.com trước ngày 24/8/2022. 

- Cử thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh 

đạo phòng quản lý đào tạo, nhân viên các tổ, khoa, phòng liên quan tham gia buổi 

làm việc và cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của đoàn công tác. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 16/02/2022) 

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

được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh; 

- Trung tâm Đào tạo và sách hạch lái xe Minh Long; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
 

                                                 
1 Báo cáo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, số 617 đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại liên hệ: 02053.879.824). 
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