
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

 

Số:       /SLĐTBXH-GDNN-VL 

V/v trả lời đề nghị phối hợp, liên kết đào 

tạo nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: Trường Trung cấp Công nghệ y khoa Trung ương. 
 

Sở Lao động – TBXH tỉnh Lào Cai nhận được Công văn số 35/CV-YKTW 
ngày 20/10/2021 của trường Trung cấp Công nghệ y Khoa Trung ương (Thuộc 

Sở Lao động – TBXH tỉnh Thái Nguyên) về việc đề nghị liên kết phối hợp đào 
tạo nghề tại tỉnh Lào Cai. Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động – TBXH có ý kiến 

như sau: 

1.Sở Lao động – TBXH tỉnh Lào Cai đồng ý về mặt chủ trương cho phép 
trường Trung cấp Công nghệ y Khoa Trung ương được phối hợp tuyển sinh, liên 

kết đào tạo các mã ngành, nghề đang còn thiếu hoặc chưa có mã ngành mở với 
các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đảm bảo đáp 

ứng được yêu cầu của xã hội và của người học. 

2. Đề nghị trường Trung cấp Công nghệ y Khoa Trung ương thực hiện một 
số nội dung sau:  

- Xác định cụ thể: Tên trung tâm thực hiện liên kết với Nhà trường, tên nghề 
liên kết, quy mô tuyển sinh, đảm bảo về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị đào tạo, địa điểm mở các lớp dự kiến liên kết tại tỉnh Lào Cai theo quy định tại 

Điều 5, Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – 
TBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 7, Điều 18, Nghị định 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 khi liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu gửi Sở Lao 

động – TBXH tỉnh Lào Cai xem xét thẩm định theo quy định. 

Đề nghị trường Trung cấp Công nghệ y khoa Trung ương căn cứ triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Các Trung tâm GDNN trên địa 
bàn tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở (GĐ, PGĐ Thơ); 
- Lưu: VT, GDNN-VL. 

       KT. GIÁM ĐỐC 
      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

       Đinh Văn Thơ 
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