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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v thông tin tình hình triển khai thực 

hiện dự án Trung tâm dạy nghề tư thục 

Cửu Long 

Cần Thơ, ngày  24  tháng 12 năm 2018 

 

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

         

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố,  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục nghề 

nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ như sau:  

- Trung tâm dạy nghề tư thục Cửu Long đươc Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ cho phép thành lập theo Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

12 năm 2008. 

- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, điều 21, khoản 1, điểm c: Cơ 

cở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau: “Không được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau thời hạn 36 tháng 

đối với trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có 

hiệu lực”.  

- Đến nay, Trung tâm dạy nghề tư thục Cửu Long vẫn chưa đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp theo quy định. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ và đề nghị xem xét giải thể Trung tâm dạy nghề tư thục Cửu Long tại 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ theo đúng quy định của 

pháp luật./. 

 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu: VT, GDNN(KT).02b  
  

  
Trần Thị Xuân Mai 
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