
 
Kính gửi:  

 - Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế,  

  Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
               

Thực hiện Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN ngày 06/02/2020 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo 

dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh tuyên truyền, quảng bá về Trang thông tin tra cứu văn bằng 

giáo dục nghề nghiệp tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên 

địa bàn (tài liệu tuyên truyền tại địa chỉ website kèm theo Công văn trên). 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo các trường 

Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh khẩn trương cập nhật dữ liệu văn bằng 

Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01/01/2017 đến nay vào hệ thống (và liên tục cập 

nhật thông tin khi cấp văn bằng mới); khuyến khích các trường Trung cấp, Cao 

đẳng cập nhật đầy đủ, toàn bộ dữ liệu văn bằng đã cấp cho người học của mình 

từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 30/6/2020 

(tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ website kèm theo Công văn trên).  

(Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GDĐT, KHĐT, TC, YT, NN-

PTNT, TTTT, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-KGVX 

V/v cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục 

nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng 

Lạng Sơn, ngày        tháng 22 năm 2020 
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