
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV  Đình Lập, 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:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
 

Căn cứ 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; 

Thực hiện công văn số 291/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc 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, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các 

xã, thị trấn thực hiện một số nôi dung, cụ thể như sau: 

1. 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 đơn vị. 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; báo cáo UBND huyện để có 

hình thức xử lý phù hợp theo quy định.  

(Công văn số 570/TCGDNN-PCTT được gửi kèm theo qua iOffice) 

2. Các đơn vị sự nghiệp báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra, rà soát các 

nội dung trên (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20/4/2020. 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị trường học, và 

tổng hợp báo cáo theo các nội dung trên. 

- Giao Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát trên, gửi Sở 

Nội vụ theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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