
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI      

Số: 286/SLĐTBXH-GDNN 
V/v đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN 

(lần 2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

1617/TCGDNN-ĐTTCQ về việc triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, 

tốt nghiệp việc làm; Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 7/2/2020 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ 

chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm được hô hấp 

cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 

2018/SLĐTBXH-GDNN ngày 31/8/2020 về việc đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu 

về GDNN và cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý các CSGDNN. Tuy 

nhiên đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn. Để kịp 

thời ứng dụng phần mềm quản lý các CSGDNN và phần mềm quản lý số liệu 

tuyển sinh tốt nghiệp việc làm đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Định kỳ cập nhật số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm theo hướng dẫn 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Văn bản 1617/TCGDNN-ĐTTCQ ngày 

21/7/2020. 

2. Đối với các  đơn vị đã xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GDNN: Tiếp 

tục hoàn thiện, cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm theo hướng dẫn của phòng 

Giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thành cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm trước 

ngày 30/3/2021. 

3. Đối với các  đơn vị chưa hoàn thiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GDNN: Tập 

trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về GDNN theo hướng dẫn tại Văn bản số 

2018/SLĐTBXH-GDNN ngày 31/8/2020; phối hợp với  phòng Giáo dục nghề 

nghiệp để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GDNN, hoàn thành trước ngày 10/03/2021; cập 

nhật dữ liệu vào phần mềm trước ngày 30/3/2021. 

Với nội dung trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP, Website. 
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