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QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phường 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; 

Căn cứ Công văn số 4721/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc chỉ tiêu cử tuyển năm 2022; 

 Căn cứ Công văn số 1490/ĐHTB ngày 18/10/2022 của Trường Đại học Tây 

Bắc về việc đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022 cho tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng cử tuyển tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Căn cứ Biên bản xét tuyển học sinh đi học theo chế độ cử tuyển ngày 

06/01/2023 của Hội đồng cử tuyển tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng cử tuyển tỉnh Lai Châu năm 2022 tại Tờ trình số 

01/TTr-HĐCT ngày 10/01/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 04 học sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử  

tuyển năm 2022 tại Trường Đại học Tây Bắc, chuyên ngành đào tạo: Đại học Sư 

phạm Tiếng Anh.  

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. 

1. Học sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển được hưởng các chế độ 

chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm thực hiện nội 
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quy, quy chế học tập của Nhà trường kể từ ngày nhập học; nghiêm túc chấp hành 

các nội dung đã cam kết. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đơn vị đầu mối liên hệ, phối hợp với 

Trường Đại học Tây Bắc hoàn thiện các thủ tục nhập học cho học sinh cử tuyển 

theo quy định; lưu giữ hồ sơ xét tuyển cử tuyển theo quy định. Thông báo công 

khai kết quả xét duyệt cử tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên 

theo dõi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh cử tuyển, kịp thời báo cáo UBND 

tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền của Sở Giáo 

dục và Đào tạo.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phong Thổ, Tam Đường chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3; 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành viên Hội đồng cử tuyển; 

- Ban VH-XH HĐND tỉnh; 

- V2, V4, CB; 

- Trường Đại học Tây Bắc; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VX4 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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