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V/v triển khai công tác thông tin, 

tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp 

năm 2022 

           Cao Bằng, ngày       tháng  3  năm  2022 

              

           Kính gửi:          

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.                              

 

Thực hiện công văn số 293/TCGDNN-VP ngày 25/02/2022 của Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai 

công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Để nâng 

cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng lao động và 

đẩy mạnh cung ứng nhân lực có kỹ năng nghề cho quá trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 1837/KH-UBND 

ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch truyền 

thông về giáo dục nghề nghiệp, xây dựng và phát triển không gian truyền thông, 

hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025. Nội dung truyền thông cần phản ánh đầy đủ, chân thực, kịp 

thời các hoạt động của giáo dục nghề nghiệp làm nổi bật thông điệp “Đồng hành 

nâng tầm kỹ năng lao động - Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề 

nghiệp: Thực học - Thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, “Tương lai 

tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp”.  

1.2. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp theo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ1: Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường 

lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất 

                                           

1
Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết 

định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, 

và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình “Đào tạo, đào 

tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” theo 

Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021; Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15 tháng 

7 năm 2021; Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2022-2027 theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021... 
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lượng có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học; đào tạo, đào tạo lại 

nguồn nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có kiến thức, kỹ năng 

phù hợp. 

1.3. Thực hiện đa dạng hoá các hoạt động truyền thông và hình thức triển 

khai, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục nghề nghiệp, phát thanh 

đến cơ sở, người dân, bảo đảm thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng về hình ảnh, vị thế, thông điệp về giáo dục nghề nghiệp 

gắn với 02 biểu tượng Skilling Up Vietnam và Worldskills Vietnam, ngày kỹ 

năng lao động Việt Nam, tuần lễ kỹ năng nghề... kết hợp với truyền thông và 

phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của nhà trường. 

1.4. Chủ động tham gia định hướng các mạng xã hội về giáo dục nghề 

nghiệp bảo đảm thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản 

lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, gia đình, nhà giáo, 

người học; từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp 

với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, 

người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội. 

1.5. Tích cực trao đổi với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong việc triển 

khai các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện truyền thông của 

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp: Website, Fanpage... để tạo được sự lan toả, 

đồng nhất trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

2. Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tích cực tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp 

với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại lao động 

đang làm việc tại các doanh nghiệp và tuyển dụng lao động đã qua đào tạo nghề 

vào làm việc tại doanh nghiệp, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. 

3. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp 

Thực hiện các nội dung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về giáo 

dục nghề nghiệp năm 2022; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi viết về kỹ 

năng lao động Việt Nam theo hướng dẫn của tại Công văn số 552/SLĐTBXH-

GDNN, ngày 05/05/2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tham gia 

cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam; Công văn số 1288/SLĐTBXH-

GDNN, ngày 01/09/2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh 

thời gian và hình thức nhận tác phẩm tham dự cuộc thi viết về kỹ năng lao động 

Việt Nam.  
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Trên đây là nội dung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về giáo 

dục nghề nghiệp năm 2022, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo kết quả về 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, báo cáo theo yêu cầu của Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động-TB&XH; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;         (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; CVVX; TTTT; 

- Lưu: VT, VX(VA). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                      

                      Lê Hải Hòa 
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