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/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi
vào Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và
Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội xem xét, quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi
vào Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
1. Lý do đề nghị sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
Hiện nay hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như cùng nhiệm vụ đào tạo nghề, đội ngũ công
chức, viên chức nơi thừa, nơi thiếu; trong tỉnh có nhiều cơ sở giáo dục nghề
nghiệp dẫn đến đầu tư dàn trải, gây tốn kém, lãng phí, không tận dụng được
cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ yêu cầu đào tạo nghề. Đặc biệt công tác tuyển
sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh không đạt chỉ tiêu
được giao, dẫn đến sự lãng phí về nguồn lực đầu tư cũng như nguồn lực con
người.
Từ những thực tế nêu trên, việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật
Quảng Ngãi vào Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi là cần
thiết, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tránh
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tinh
giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cở sở giáo dục
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời ngân sách tỉnh có điều kiện tập trung
đầu tư vào các ngành nghề trọng điểm có khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn
nhân lực phát triển đất nước; đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật
chất vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Đây là một
trong những yếu tố, là động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục nghề
nghiệp, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng
Ngãi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập:
Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn
Quốc - Quảng Ngãi.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Korea College at Quang
Ngãi.
Địa chỉ trụ sở chính (Trụ sở 1): 236 Hoàng Hoa Thám, phường Quảng
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255 3718 098.
Phân hiệu/địa điểm đào tạo:
Trụ sở 2: Quốc lộ 24B, Tổ dân phố Liên Hiệp 1, phường Trương Quang
Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255 3673
872. Fax: 055 3673 872
Trụ sở 3: 129 Phạm Văn Đồng, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255 8535 702. Fax: 055 3976 375
Trụ sở 4: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị , huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi.
Website: viethanquangngai.edu.vn
Email: viethanquangngai.edu@gmail.com
(Có Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi vào
Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi kèm theo Quyết định
số 200/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm phúc
đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- VPUB: CVP, PCVP (TH), CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi497.
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