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Lai Châu, ngày         tháng        năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển nhiệm vụ thường trực chế độ cử tuyển đối với học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số từ Sở Nội vụ sang Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ 

quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày 

31/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ thường trực chế độ cử tuyển đối với học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số từ Sở Nội vụ sang Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy 

định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và các văn bản 

của UBND tỉnh có liên quan. 

Sở Nội vụ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến 

công tác cử tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1551/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ cho Sở Nội vụ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- TT Tin học và Công báo tỉnh;  

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Trần Tiến Dũng 
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