
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /HĐND-VP 
V/v có ý kiến về thu hồi kinh phí 

tạm ứng đối với ứng viên Đề án 

đào tạo sau đại học ở nước ngoài 

 

           Ninh Thuận, ngày       tháng  8  năm 2022 

                                                  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Văn bản số 3610/UBND-VXNV ngày 18/8/2022 của UBND 

tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất việc thu hồi 

kinh phí tạm ứng đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.  

Qua xem xét Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND ngày 25/8/2022 của Ban 

Văn hóa – Xã hội về ý kiến nội dung văn bản nêu trên; Thường trực HĐND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh thì ông Nguyễn Thanh Sơn đã chấp 

hành đúng quy định của Đề án đào tạo nước ngoài theo Nghị quyết số 

01/2010/NQ-HĐND ngày 04/5/2010 của HĐND tỉnh, chấp hành các quy định 

của UBND tỉnh tích cực tham gia học tập hoàn thành chương trình đào tạo đã tốt 

nghiệp về địa phương tham gia thi tuyển công chức trúng tuyển vào Sở Công 

thương theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Sơn không vi phạm các quy định, do 

vậy việc thu hồi kinh phí đối với ứng viên là không có cơ sở. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung 

sau: 

- Tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành công nhận văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ 

đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Sơn theo chương trình đào tạo nước ngoài. 

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, UBND tỉnh xem xét xử lý trường hợp 

vướng mắc nêu trên theo đúng quy định pháp luật./.    

Nơi nhận:                                                           TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- Như trên;           KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy (bc);        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, PCT HĐND tỉnh;                                                                    
- Trưởng, phó các Ban HĐND;                                                      
- Ban VHXH;                                                                                      
- Sở Nội vụ; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp. 

 

 

 

                                                                                     Trần Minh Lực 
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