
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:               /UBND-VX 

V/v liên kết đào tạo trình độ đại học 

vừa làm vừa học giữa Trường Đại 

học Vinh với Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh năm 2022. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2022 

          Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường Đại học Vinh. 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1689/SGDĐT-QLĐT&GDTX ngày 

24/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo trình độ đại học theo 

hình thức vừa làm vừa học giữa Trường Đại học Vinh với Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Hồ sơ về liên kết đào tạo giữa 02 đơn vị Trường Đại 

học Vinh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học 

hình thức vừa làm vừa học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

1689/SGDĐT-QLĐT&GDTX ngày 24/6/2022, cụ thể như sau: 

- Ngành đào tạo: 

+ Giáo dục tiểu học: 50 chỉ tiêu; 

+ Luật: 60 chỉ tiêu. 

- Đối tượng tuyển sinh: Những người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa, có nhu cầu và đủ điều kiện dự thi theo quy định hiện hành. 

- Địa điểm tổ chức đào tạo (đặt lớp): Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Kinh phí đào tạo: Do người học tự đóng góp theo quy định hiện hành. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có 

liên quan, kiểm tra các điều kiện đảm bảo các yêu cầu về liên kết đào tạo theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo quy 

định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy 

ra sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thi 
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