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Kính gëri: Các truong tham gia ào

t¡o thí diêm 22 nghê chuyên giao të úc

2021

Vv tong kêt nm hÍc thé hai
dào tao thí diêm 22 nghê úc

Thrc hiÇn Quyêt dËnh sô 934/QÐ-LÐTBXH ngày 18/7/2018 cua BÙ truong
BÙ Lao Ùng

- Thuong binh và Xã hÙi phê duyÇt Kê ho¡ch và Quy dËnh ê

chúc dào t¡o thí iÃm trinh Ù cao ng

to

cho 22 nghê trong iêm câp Ù quôc tê,

dên nay công tác ào t¡o thí iêm 22 nghê úc dä kêt thúc nm hÍc thé hai,
Tong cuc Giáo dåc nghê nghiÇp è nghË các truong thrc hiÇn mÙt sô

nÙi dung sau:
1. Vê tông kêt nm hÍc thér hai, triên khai kÃ hoach nm hÍc thé ba
To chúc tông kêt, ánh giá kêt quà thyc hiÇn viÇc tô chéc ào t¡o lÛp thí
diêm nm hÍc thé hai, triên khai kê ho¡ch nm hÍc thú ba ôi vói lóp thí diêm
và gui báo cáo vê Tông cuc Giáo dåc nghê nghiÇp (qua Vu ào t¡o chính quy)
truóc ngày 14/12/2021 (mâu báo cáo dính kèm).

2. Ve kinh phi thanh toán nm 2021 cho các hop ông ào t¡o thí iêm ký
gita Tông cuc Giáo duc nghÃ nghiÇp vÛi các truong

Nm 2021, Tông cuc Giáo dåc nghe nghiÇp không duãc bÑ trí ngân sách
chi cho ho¡t Ùng ào t¡o thí iêm 22 nghê chuyên giao të úc. Vi vây, ôi vÛói
các khoàn chi tiêu dã có nÙi dung chi, múc chi nm trong ph¡m vi giá tr/ hãp
ong dã ký, dê nghË các truòng thuc hiÇn chi tiêu theo dúng quy dËnh; t-p hop
hô so, chúng të hÍp pháp, hãp lÇ, phù hãp vÛi các nghiÇp vu kinh tê phát sinh
theo dúng thÝi gian, tiên Ù ào

t¡o; t-p hop chi phí trên täi kho£n theo dði công

ng trong hÇ thông sô kê toán cça on vi. Khi Tong cyc Giáo dåc nghê nghiÇp
duoc cap kinh phí së thrc hiÇn thanh, quyêt toán theo quy Ënh./y
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