UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ NỘI VỤ
Số: 1375 /SNV-TCBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 09 tháng 9 năm 2019

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của
ông Tẩn A Giàng

Kính gửi: Ông Tẩn A Giàng, địa chỉ xã Hồ Thầu,
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1862/UBND-TD ngày 28/8/2019 của
UBND tỉnh Lai Châu về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Tẩn A Giàng gửi
kèm theo Công văn số 7572/VPCP-KSTT ngày 23/8/2019 của Văn phòng Chính
phủ về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Tẩn A Giàng về việc đào tạo và sử
dụng nguồn đào tạo hệ cử tuyển sau đào tạo và phản ánh kiến nghị của ông Tẩn
A Giàng.
Tóm tắt nội dung đơn phản ánh, kiến nghị: Vợ ông Tẩn A Giàng (trong
đơn phản ánh không nêu rõ tên) là sinh viên hệ cử tuyển khóa học 2011 - 2015
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi ra trường đến nay, Sở Nội
vụ không bố trí được việc làm cho sinh viên học chuyên ngành sư phạm Tiếng
Trung và gia đình chưa lấy được Văn bằng. Gia đình ông Tẩn A Giàng muốn biết
chi tiết quy định về việc bố trí sinh viên cử tuyển và quy định về việc rút văn bằng
của sinh viên cử tuyển.
Sau khi xem xét nội dung phản ánh kiến nghị và căn cứ quy định tại Nghị
định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử
tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006
của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, Sở Nội vụ trả lời ông Tẩn
A Giàng như sau:
1. Đối với việc xét tuyển sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường
Hàng năm Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của sinh viên hệ cử tuyển tốt nghiệp
ra trường và tiến hành rà soát số lượng, vị trí việc làm còn thiếu so với biên chế
được giao của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tham mưu

UBND tỉnh kế hoạch xét tuyển. Tuy nhiên, qua rà soát các Sở, ban, ngành tỉnh,
UBND các huyện, thành phố không có vị trí việc làm cần tuyển dụng phù hợp với
chuyên ngành Sư phạm Tiếng Trung.
2. Việc bàn giao hồ sơ cho sinh viên cử tuyển
Theo Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ
quy định “Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo
quy định tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn
12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này
thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào
tạo”. Thực hiện quy định trên, hàng năm Sở Nội vụ đã tiến hành bàn giao hồ sơ
cho sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường có nguyện vọng rút hồ sơ để tự liên hệ
công tác sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp mà không
nhận được thông báo xét tuyển. Trường hợp, vợ ông Tẩn A Giàng có nguyện
vọng rút hồ sơ sinh viên cử tuyển đề nghị vợ ông Tẩn A Giàng trực tiếp hoặc ủy
quyền cho người khác đến Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ để được hướng
dẫn, giải quyết.
Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trả lời ông Tẩn A Giàng để biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo)
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Lưu: VT, TCBC.
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