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BỘ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH                   

VÀ XÃ HỘI 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1819/TCGDNN-ĐTCQ 

V/v tuyển sinh, đào tạo trong tình hình  

dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020 

   

 

Kính gửi:   

- Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Các trƣờng trung cấp, cao đẳng.  
 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại với diễn biến 

phức tạp, tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các 

nhà trƣờng. Để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu vừa 

tiếp tục duy trì các hoạt động tuyển sinh, đào tạo để đạt kế hoạch của năm 2020, 

vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị 

các Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các trƣờng trung cấp, trƣờng cao 

đẳng (sau đây gọi là các trƣờng) tiếp tục tăng cƣờng các giải pháp đẩy mạnh 

công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, cụ thể: 

1. Tăng cƣờng các biện pháp truyền thông trực tuyến (online), truyền thông 

trực tiếp trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin 

về giáo dục nghề nghiệp; ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chƣơng trình đào tạo 

trong tình hình mới của nhà trƣờng tới ngƣời học, đồng thời kết hợp với việc 

tiếp tục tổ chức các hoạt động truyên tuyền tƣ vấn tuyển sinh trực tiếp tại các 

vùng, địa phƣơng, các trƣờng phổ thông nơi không bị ảnh hƣởng của dịch bệnh; 

2. Tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai 

từ đầu năm đồng thời kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống 

đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập; đẩy mạnh tổ 

chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn Tiếng Anh và Tin học thuộc khối các 

môn học chung bắt buộc theo chƣơng trình đã xây dựng; khuyến khích các 

trƣờng tự xây dựng chƣơng trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực 

tuyến giống nhƣ môn học Tiếng Anh và Tin học và chia sẻ cho các trƣờng khác 

để sử dụng chung. 

Hiệu trƣởng các trƣờng chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, 

các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện 

tử, hƣớng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo 

viên; thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo 

chất lƣợng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của 

trƣờng, quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh - sinh viên trong 

đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lƣợng đào tạo theo yêu cầu. 
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Về thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực 

tuyến đề nghị các Sở, các trƣờng thực hiện theo các văn bản hƣớng dẫn trƣớc 

đây của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công văn số 1301/LĐTBXH-

TCGDNN ngày 14/04/2020 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

Đề nghị các Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, các trƣờng tích cực, 

khẩn trƣơng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Bộ (để b/c); 

- Các Sở LĐTBXH (để chỉ đạo); 

- Các trƣờng TC, CĐ (để thực hiện); 

- Đăng Website Tổng cục GDNN; 

- Lƣu: VT, Vụ ĐTCQ. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
Trương Anh Dũng 

 

 

 

 


