
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QÐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo ngành tiếng Trung Quốc 

trình độ Cao đẳng năm 2020 cho trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 164/TTr-SLĐTBXH ngày 10/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo ngành tiếng Trung 

Quốc trình độ Cao đẳng năm 2020 cho trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, 

như sau: 
 

TT Tên ngành/nghề đào 

tạo 

Mã 

ngành/nghề 

Chỉ tiêu bổ 

sung 

Trình độ đào 

tạo 

1 Tiếng Trung Quốc 6220209 30 Cao đẳng 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo được giao bổ sung, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức công tác tuyên truyền, tuyển sinh, đào tạo theo 

đúng các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có 



2 

liên quan; báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính. 

2. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động 

- Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí 

đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn theo quy định hiện hành. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí cho trường Cao đẳng Sư phạm 

Lạng Sơn theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KG-VX, KT, TH-NC, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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