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KInh giri: 
- Sâ Lao dQng - Thuong binh và Xã hi các tinhlthãnh ph 

tr%rc thuc Trung ixong; 
- Trueing cao dng, tnthng trung cap; 
- Trung tam giáo diic nghe nghip; trung tam giao diic 

nghe nghicp - glao dic thucing xuyen; doanh nghiçp. 

Can cü quy djnh tai  dim b khoãn 1 Diu 24 Nghj djnh s 143/2016/ND-CP' 
(ducic siia di, b sung tai  khoãn 19 Diu 1 Nghj djnh s 24/2022/ND-CP2), Tng 
cic Giáo d1ic ngh nghip hithng dn vic linh hoat quy mô tuyn sinh/nam giOa 
các ngành, ngh& tr'mh dO dão tao  &rçvc c.p trong giAy chüng nhn dang k hoat 
d9ng giao diic nghe nghiep, giay chung nhn dang ky bo sung boat dçng giao dic 
ngh nghip (sau day gçi chung là gi.y chüng nhn) nhu sau: 

1. Các trirô'ng hçp linh hot quy mô tuyn sinh/nám 

Tru?mg cao dAng, trtthng trung cp, trung tam giáo d%tc ngh nghip, trung 
tam giáo d%ic nghe nghip - giáo d%lc ththng xuyên, doanh nghip (sau day gçi là 
co s&) duçic 1mb hoat quy mô tuyn sinhlnam d6i vâi các truông hqp sau: 

a) Linh hoat quy mô tuyn sinhlnäm giUa các nganh, ngh trmnh dO dào tao 
A.. 3 trong cung thorn nganh, nghe ma cap III. 

b) Linh boat quy mô tuyn smnh/nam giUa ngh trInh dO so cp có cng ten 
gçi vói ngành, ngh trInh dO cao d.ng, tr'mh dO thing cap. 

c)Linh boat quy mô tuyn sinhlnãm gifla các ngh trInh dO so cp trong 
cung thorn nghe dao tao  tnnh dQ so cap. 

2. Các hru khi th'c hin linh hot quy mô tuyn sinh/nám 

Co sâ thirc hin Iinh hoat  quy mô tuyn sinhlnam theo quy djnh tai  dim d 
khoãn 4 Diu 24 Nghj djnh s6 143/2016/ND-CP (dixcic sra di, b sung theo quy 
djnh tai  khoãn 19 Diu 1 Nghj djnh s 24/2022/ND-CP) khi bâo dam yêu cu sau: 

'Nghj ttjnh s 143/20161ND-CP ngày 14/10/2016 cüa Chinh phü quy djnh diu kién du ttr và hoat dng trong 
lTnh vrc giâo d%lc ngh nghip. 
2 Nghj djnh so 24/2022/ND-CP ngay 06/4/2022 cüa Chfnh phü sira dôi, bô sung các Nghi djnh quy djnh ye diôu 
kin du tx và hoat dng trong lihh virc giao dtc nghè nghi4p. 

Theo quy djnh tai  Thông tu sO 26/2020/TI'-BLDTBXH ngay 30/12/2020 cia BO throng B Lao dng - Thixoiig 
binh Va X hi ban hành danh mic nganh, nghe dào tao  cp IV trinh do trung cap, trInh d cao dng. 
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a) Bâo dam linh hoat quy mô tuyn sinhlnäm trong phm vi các ngành, 
ngh dao tao  duçc ca quan có thm quyn cp trong giy chüng nh.n (Tng ciic 
Giáo dc ngh nghip c.p di vOi truông cao dng; So Lao dung - Thixcing binh 
và XA hOi  cp di vài trung trung cp, trung tam giáo dic ngh nghip, trung 
tam giáo d%ic ngh nghip - giáo dic thuàng xuyên, doanh nghip). 

F P 1 A I I - P A P A A 

b) Dap ung du dieu kiçn bao dam dang ky boat  d9ng giao d%ic nghe nghiçp 
theo quy djnh tai  khoãn 1 và khoàn 2 Diu 14 Nghj djnh s 143/2016/ND-CP 
(dixçc süa di, b sung theo quy djnh tai  Nghj djnh s 140/2018/ND-CP, Nghj 
djnh s6 15/20191ND-CP và Nghj djnh s 2412022/ND-CP). 

c) Quy mô tuyn sinhlnAm cüa các ngành, ngh sau khi linh hoat  không 
duqc vuçit qua 10% tng quy mô tuyn sinhlnAm cüa các nganh, ngh trong cüng 
nhóm ngành, ngh tai  trng dja dim dào tao  duqc cp trong gi&y chrng nhn. 

d) Quy mô tuyn sinhlnäm cüa ngãnh, ngh dã duçc linh hoat  thI không 
th%rc hin d tip tic linh hot sang ngành, ngh khác. 

d) Vic linh hoat quy mô tuyn sinhlnäm gifta các ngành, ngh& trmnh dO 
dào tao  ducic can Cu VO thñ gian dào tao  cUa ttrng chuong trInh dào tao  theo tüng 
' A P A - trmh d9 de xac dnh quy mo tuyen srnhlnam sau khi lrnh hoat. 

3. Cách thfrc linh hot quy mô tuyn sinh/näm 
I 

a) Quy mô tuyên sinhlnäm sau khi linh hoat  cüa  mOt  ngành, nghê theo mOt 
trInh dO dào tao  (cao dng hoc trung cp hoc so cp và ngtxcc lai) duçic tInh theo 
cong thirc sau: 

QMTSLH(A) = QMTS(B) X H 

Trong do: 

- QMTSLH(A): Quy mO tuyn sinh/närn duçic linh hoat  cüa ngành, ngh A 
theo mOt  trmnh dO dào tao  cüa giáo dic ngh nghip. 

A A A I 

- QMTSB(B): Quy mo tuyen smhlnam duc cap trong giay chung nh?.n cua 
ngành, ngh B theo mOt  trInh dO dào tao  d linh hoat.  Trong do, ngành, nghe A 

I 1 P 1 - A va nganh, ngheB trong cung nhom nganh, nghe ma cap III hoac  gura nghe tnnh 

dO so cap có cii.ng ten gi vOi ngành, nghê trInh dO cao däng, trInh dO trung cap 

• - A S A A S P A S S A A hoac giva cac nghe tnnh d9 so cap cung thorn nghe dao tao  tnnh dQ so cap. 

- H: H s quy cti thri gian hQc trong 01 näm (tInh theo tháng4) cüa ngành, 
nghe B so voi nganh, nghe A 

T8  

TA 

TB: Thii gian h9c cüa ngành, ngh B trong 01 nAm (tInh theo tháng). 

4 Thai gian thrc hc cüa hçc sinh, sinh vién trong mOt  näm h9c là 10 thang. 
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TA: Th?i gian h9c cüa ngành, ngh A trong 01 näm (tInh theo thang). 

Tru?mg hçip linh hot quy mô tuyn sinhlnãm giüa trInh c1 cao ding vâi 
trInh d trung cp và nguçc lai: TA TB = 10 tháng. 

b) Truèng hçip linh hot quy mô tuyn sinhlnäm tir 02 ngành, ngh& trInh 
c1 dào to tr len, c s thirc hin d6i vói tmg ngành, ngh nhu htràng dn ti 
dim a khoãn nay. 

4. Thi.rc hin chê d cong khai và báo cáo 

a) Cc s thirc hin cong khai quy mô tuyn sinhlnàm cüa tirng ngành, ngh 
sau khi linh hot trên trang thông tin din tr cüa c s& mInh. 

b) Kt thuic tuyn sinh hng nãm, co s0 báo cáo kt qua thirc hin vic linh 
hot quy mô tuyn sinhlnäm v Ca quan co thm quyn c.p gi.y chimg nhn theo 
mu ti Phi.i 1iic kern theo Cong van nay d theo dOi, giárn sat (thai dim xác djnh 
s 1iu tInh toán dn ngày 31 thang 12). Trong do: 

- TmOng cao ding gri báo cáo v Tng ciric Giáo dic ngh nghip. 

- Trithng trung cap, trung tam giáo dic ngh nghip, trung tam giáo dic 
ngh nghip - giáo diic thu&ng xuyên, doanh nghip giri báo cáo ye Sâ Lao dng 
- Thuong binh và Xã hi ncii cp gi.y chimg nhn. 

Trong qua trInh thirc hin, nu có vithng mc d nghj phãn ánh v Tng 
cic Giáo dic ngh nghip (qua Vii Pháp ch - Thanh tra; dja chi: TOa nhà Minori, 
67A Truang Djnh, qun Hai Ba Trung, Ha Nii; din thoi: 0243.9740333 (may 

lé 604); email: pctt.gdnnmolisa.gov.vn)./. 

CUC TRU'ONG 
Niinhin: 
- Nhis trén; 
- B truông (dé báo cáo); 
- Th!.r tru&ng Lê Tan Dung (dé báo cáo); 
- Trang TFDT cOa Tong ciic GDNN (dO dang tái); 
- Luu: VT, PC1T. 

gAnh Dung 



MAU BAO CÁO 
(Kern theo Cong van sO'. 1046/TCGDNN-PCTT ngày 01/6/2022 cia Tang cyc Giáo dyc ngh nghip) 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Lap - Tiy do - Hnh phñc 

Sei: I ,ngày...tháng...nám20...... 

BAO CÁO 
Kt qua linh hoat quy mô tuyn sinh/nãm du'qc cp tronggiãy chfrng nhân dang kyVdàng k ho sung 

hoyt dng giáo duc nghê nghip 

KInh giri: (3)  

1. Ten cci s (ghi b.ng chü in boa):  

Ten giao djch quc t b.ng ting Anh (nu có):  

2. Dia chi tru sà chInh: (4)  

- S diên thoai: Fax  

- Website: Emai1  

- Dja chi phân hiu, dja dim dào tao  khác (nu có): (4)  

3. Giây chirng nhn dang k hoat  dng giáo dc ngh nghip: [s hiu, ngày, tháng, nãm cp, Co quan cp]. 

Giây chIrng nh.n dàng k b sung boat  dng giáo dic ngh nghip (nu có): [s hiêu, ngày, tháng, nàm cp, co quan c.p]. 

4. Thai gian thirc hin: Tir ngày .....tháng nàm dn ngày .....thang nãm  

5. Quy mô tuyn sinblnäm sau khi linh hoat cüa tüng ngành, ngh theo tI.mg trinh d dào tai  tirng dja dim dào tao 

(1)  
(2)  
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a) Tai tru s& chInh 

TT Ten nganh, nghe dao tao 
Ma nganh, 

nghe 

Quymô 
z tuyen srnh/nam 

d,rorc cap trong 
. giay chirng uhan 

Quymo 
. 

tuyen smh/nam . . 
saukhihnhhoat 

Ghi chu 
(5) 

Ten nhóm nganh, ngh thu nhât (ghi theo ma cap II!) 

Ten ngãnh, ngh thcr nMt trinh d cao dng (ghi theo mA cp IV) 

Ten ngânh, ngh th nhAt trinh do trung cp (ghi theo mA cp IV) 

Ten ngh trmnh dO sa cp (co cng ten gi vâi ngành, ngh 
trInh dO cao dAng, trInh dO trung cap) 

Ten nganh. ngh th(r hai trInh dO cao d&ig (ghi theo mA cp IV) 

Ten ngãnh. ngh th(r hai trInh d trung cp (ghi theo mA cp IV) 

Ten ngh trInh dO su cp (cO cüng ten goi vâi ngành, ngh 
trInh dO cao däng, trInh dO trung cap) 

II Ten nhóm nganh, nghê thir hal (ghi theo ma cap Ill 

Tênngãnh,nghthühaifrnhdcaodng(ghitheomAcpIV) 

Ten ngãnh, ngh thu hai lrinh do trung cp (ghi theo mA cp IV) 

Ten ngh trInh dO sa cp (cO cüng ten gi vi nganh, ngh 
trinh dO cao däng, trInh dO trung cap) 

2 

Ten ngành, ngh thCr hai trmnh dO cao ding ghi theo mAcp IV) 

Ten ngành, ngh thir hai trInh dO trung cAp (ghi theo mA cAp IV) 

Ten ngh trinh dO si cAp (cO cüng ten goi vâi nganh, ngh 
trmnh dO cao dng, trInh dO trung cap) 



3 

[...] Ten nhóm ngIi dào tao so' cap th(r nht 

[...J Ten nhóm ngh dào tao so' cAp thu 

b) Tai phãn hiu, dja dim dao tao  khac (nu có): (4)  
(ghi theo tmg phãn hiu, dja dim dào tao) 

TT A Ten nganh, nghe dao tao MA ngành, 
A nghe 

Quymô 
tuyên sinh/nAm 
dirç'c cap trong 

giay chirng nhn 

mo 
tuyen sinhlnam 

san khi linh hoat 

Ghi chü 
(5) 

I Ten nhóm ngành, nghê thu nhât (ghi theo mA cAp III 

1 

Ten nganh, ngM thur thAt trthh dO cao dng (ghi theo ma cAp IV) 

Ten ngành, ngM thu thAt trmnh dO trung cAp (ghi theo ma cAp IV) 

Ten ngh trInh dO s cAp (co cing ten goi vâi ngành, ngh 
trinh dO cao dang, trInh dO trung cap) 

2 

Ten ngành, ngh thu hai trinh dO cao dng (ghi theo mA cAp IV) 

Ten ngành, ngh th hai trmnh do trung cAp (ghi theo mA cAp IV) 

Ten ngh trmnh dO s cAp (có cüng ten goi vói ngành, ngh 
trInh dO cao d.ng, trInh dO trung cap) 

II Ten nhóm nganh, ngh thir hal (ghi theo mA cAp m 

1 
Ten ngãnh, ngh thu hai trinh d cao dng (ghi theo mA cAp IV) 

Ten nganh, ngh thu hai lrmnh dO trung cAp (ghi theo mA cAp IV) 



4 

Ten ngh trinh dO sa cp (Co c'àng ten gi vâi ngành, ngh 
trinh dO cao däng, trinh dO trung cap) 

2 

Ten ngành, ngh thir hai trinh d cao ding (ghi theo ma cLp IV) 

Ten ngành, ngh thCr hai irmnh dO trung cp (ghi theo mA cap IV) 

Ten ngh trmnh dO sa cp (cO cing ten gi vói ngành, ngh 
trinh dO cao dang, trInh dO trung cAp) 

[...J Ten nhóm ngh dâo to su cp thu nht 

[...1 Ten nhóm ngh dào tao so cp thu 

J\T0j nil an: QUYEN H3N, CH1JC VIJ CUA NGIYn KY 
(Kj ten, dóng dâu, ghi rô ho ten,) 

Ghi chá: 
(1) Ton c quan, th chIrc quãn ly tri,rc tip (nu co). 
(2) TOn ca s& linh hot quy mô tuyen sinh/näm. 
(3) Tru?ng cao dãng giri báo cáo tói Tng cic Giáo diic  ngh nghip. 
Tnthng trung cap, trung tam iao die ng1i nghiêp, trung tam giáo dic ngh nghip - giáo dic thuOrng xuyOn, doanh nghip glri báo cáo tâi S?i Lao dng - Thwmg 
binh VA Xã hi tinh, thành phô ni cp giy chüng nhn däng k/dang k' b sung hoat dng giáo dic ngh nghip. 
(4) Ghi dja chi sO nhA, duing/phô, xIphu&ng/thj trãn, qunIhuyn, tinh/thành phô. 
(5) Ghi cu th sO hang, trinh do dao tao trwlc kin linh hoat Tnrang hap trrnh dO dao tao cua 01 nganh, ngh ducic linh boat tu cac nganh, nghO, tnnh do dao tao khac 
trong cüng nhóm ngAnh, nghe thI ghi ci th sO lucmg, trinh d dao tao  cüa timg ngành, nghO, trInh d dào tao  trtiâc khi linh hoat. 

4. 
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