
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v hỗ trợ cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trong bối cảnh 

dịch COVID-19 

 
      Kính gửi:     

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

  Y tế, Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4052/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/11/2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trong bối cảnh dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu: 

     1. Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp ưu tiên đào tạo để cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp, góp phần tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động; khi dịch bệnh COVID-

19 được kiểm soát thì không sử dụng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở 

điều trị, cơ sở cách ly hay địa điểm tiêm vắc xin để các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nhanh chóng được hoạt động trở lại; đồng thời cho phép các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp được tập trung người học về trường để học tập; trường hợp 

dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì linh hoạt trong điều kiện cho phép thực 

hiện phương án “giảng dạy, cách ly y tế, ăn ở tại trường”. 

 2. Sở Y tế xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng học sinh, sinh viên 

từ tỉnh ngoài trở lại học tập. 

 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp tạo 

điều kiện, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận người học tới 

thực tập, học thực hành tại doanh nghiệp; xem xét có chính sách hỗ trợ người 

học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. 

(Công văn số 4052/LĐTBXH-TCGDNN gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

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

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

   KGVX, THNC, KT, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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