
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VX 

V/v đẩy mạnh sử dụng các phần 
mềm và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp. 
 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  
- Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Căn cứ Công văn số 3247/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/8/2022 về việc đẩy 
mạnh sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng Lào Cai, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan: 

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 12/7/2022 
của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục 
nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật dữ liệu, khai 
thác, sử dụng các phần mềm: Phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, Trang 

thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, Ứng dụng chọn nghề trên thiết bị di 

động, Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp theo đúng tiến độ của 

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; rà soát dữ liệu đã được cập nhật vào hệ thống, phát 
hiện thông tin sai sót, chưa chính xác, kịp thời yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp sửa đổi, bổ sung đầy đủ.  

3. Báo cáo thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập mới, sáp 
nhật, giải thể, dữ liệu không chính xác… (nếu có) để tiến hành rà soát làm sạch trên 

hệ thống, xóa bỏ dữ liệu không chính xác. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giáo dục nghề nghiệp, 

chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp để nâng cao nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp, tổ chức… về giáo dục nghề nghiệp. 

 Căn cứ nội dung văn bản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VX3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Giàng Thị Dung 
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