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   Kính gửi:   
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Sở Y tế. 

Thực hiện Kết luận số 825/KL-TCGDNN ngày 17/5/2019 của Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về Kết luận 
thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao 
đẳng Y tế Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Khắc phục các nội dung của Kết luận thanh tra 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các 
cơ quan liên quan chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện các kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc 
chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp như đã nêu tại khoản 1 mục IV Kết 
luận thanh tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (có kết luận thanh tra gửi 
kèm theo). 

- Lập hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng trường bảo đảm số lượng, cơ cấu, 
thành phần theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp 
trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập. 

- Đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố 
trí cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ Nhà trường mua sắm bổ sung thiết bị, dụng cụ 
đào tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, 
tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo bảo đảm hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp (GDNN) đối với các ngành, nghề đào tạo đã được Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp cấp quy mô tuyển sinh/năm trong giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động GDNN cho trường Cao đẳng Y tế theo quy định tại Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP. 

- Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động, điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo để có phương án tham mưu, kiến 
nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng bổ sung (diện tích đất sử dụng; diện tích 
phòng học lý thuyết, thí nghiệm, thực hành, thực tập, đội ngũ nhà giáo...) của 
trường Cao đẳng Y tế đáp ứng các điều kiện của trường Cao đẳng và các điều 
kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề đào tạo 
trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 
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cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN theo quy định của Chính phủ và 
các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế. 

2. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 

a) Sở Y tế: 

- Chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối 
với tập thể, cá nhân trong Nhà trường có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn 
chế trong việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đề xuất hình thức 
kỷ luật báo cáo UBND tỉnh. 

-  Xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác 
tham mưu quản lý nhà nước đối với  trường Cao đẳng Y tế. 

-  Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả khắc phục các kiến nghị thanh 
tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với trường Cao đẳng Y tế; tham 
mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý kiểm điểm đối với cá nhân và tập 
thể gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với trường Cao đẳng Y tế và các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, tháo gỡ khó 
khăn, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, xử 
lý kịp thời.  

- Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về 
giáo dục nghề nghiệp, gửi kết quả về Sở Y tế tổng hợp trước ngày 31/7/2019. 

 (Kết luận số 825/KL-TCGDNN ngày 17/5/2019 của Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp gửi kèm trên eOffice)./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở GD&ĐT; 
- Trường Cao đẳng Y tế; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, NC; 
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Phạm Hùng Trường     
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