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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX      Lạng Sơn,  ngày        tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 

trung cấp, cao đẳng năm 2020 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 2744/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/7/2020 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020, UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông 

tin tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh và tổ chức đào tạo các trình độ trong giáo dục 

nghề nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 

26/4/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn công tác tuyển sinh, 

tổ chức đào tạo, tập trung vào việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN 

theo các quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 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.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng 

cường công tác phối hợp trong việc chia sẻ, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT để tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, thực hiện phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 

522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2018-2025. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan kịp thời giải đáp những băn khoăn, 

vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác 

tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhất là các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối 

với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn giảm 

học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa 



2 

giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học và chính sách giải quyết việc làm cho 

người học sau khi tốt nghiệp… 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: YT, TTTT, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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