
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v thẩm tra Tờ trình số 

162/TTr-SVHTTDL ngày 

30/12/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
 

                               

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 
 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh quy 

định tại Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019, Quyết định số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh; sau khi thẩm tra Tờ trình 

số 162/TTr-SVHTTDL ngày 30/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc đề nghị ban hành Quyết định cử học sinh tham gia đào tạo tại Học viện 

Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc; Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đối tượng đề xuất cử đi đào tạo tại dự thảo là học sinh THPT đã được 

UBND tỉnh phê duyệt ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo tại Học viện Du 

lịch Quế Lâm, Trung Quốc (Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 

của UBND tỉnh), phía Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức xét tuyển và tiếp 

nhận các học sinh đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lại trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc cử các học sinh trúng 

tuyển nêu trên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, 

Trung Quốc nhưng chưa làm rõ sự cần thiết ban hành, chưa rõ căn cứ pháp lý về 

thẩm quyền ban hành Quyết định. Do đó, Văn phòng UBND tỉnh chưa đủ cơ 

sở, căn cứ để trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan 

liên quan, giải trình làm rõ về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Quyết định 

cử học sinh đi đào tạo nêu trên để Văn phòng UBND tỉnh có cơ sở trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC; 

- Lưu: VT, KG-VX(NNK).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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