
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2020 

V/v báo cáo kết quả rà soát việc 

quản lý, sử dụng tài sản công của 

đơn vị sự nghiệp công lập và sử 

dụng bằng tốt nghiệp do Trường 

Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 147/BC-SNV ngày 10/5/2020 của Sở Nội vụ 

về việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công 

lập và sử dụng bằng tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp, đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chưa xem xét việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp 

có tên trong danh sách tại văn bản số 5570/TCGDNN-PCTT ngày 16/3/2020 của 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

như đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo trên. Lý do là hiện nay UBND tỉnh chưa 

nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng tốt 

nghiệp của các học viên liên quan tại Lạng Sơn do Trường Cao đẳng Hùng Vương 

Hà Nội cấp; việc sai sót là thuộc về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, cơ sở liên kết 

đào tạo, không phải lỗi do các học viên theo học tại Trường Cao đẳng Hùng Vương 

Hà Nội. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu 

dự thảo văn bản của UBND tỉnh để báo cáo, kiến nghị với Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả rà soát theo 

yêu cầu tại Công văn số 570/TCGDNN-PCTT ngày 16/3/2020; đồng gửi 

Trường Cao đẳng Hùng Vương, Hà Nội có trách nhiệm đối với số học viên do 

nhà trường đào tạo và cấp bằng; trình UBND tỉnh trước ngày 05/6/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: LĐTB&XH, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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