
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2020 

V/v kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng tài sản công của đơn vị sự 

nghiệp công lập và văn bằng do 

Trường Cao đẳng Hùng Vương 

Hà Nội cấp 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 570/TCGDNN-PCTT ngày 16/3/2020 của Tổng 

Cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản 

lý sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra, 

rà soát văn bằng do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp, UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện Văn Lãng và Cao Lộc kiểm tra việc Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện sử dụng tài sản công 

để liên kết với Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội đào tạo ngành, nghề Kỹ 

thuật chế biến món ăn liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đăng, trình độ 

trung cấp.  

2. Giao UBND huyện Bình Gia kiểm tra, rà soát việc sử dụng bằng tốt 

nghiệp cao đẳng, trung cấp của viên chức, người lao động đang công tác tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý để có hình thức xử lý theo quy 

định. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát việc 

sử dụng bằng tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp của viên 

chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý. Nếu phát hiện viên chức, người lao động sử dụng văn bằng 

tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp trong danh sách 644 

văn bằng tốt nghiệp bị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu thu hồi, hủy bỏ 

để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 9747/VPCP-CN ngày 

26/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.  

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh 

kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung trên (qua Sở Nội vụ) trước ngày 

30/4/2020. 

Giao Sở Nội vụ tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả 

kiểm tra, rà soát trên, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/5/2020. 
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(Công văn số 570/TCGDNN-PCTT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KG-VX, KTTH, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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