
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /UBND-VXNV 

V/v khẩn trương rà soát thông 

tin đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh, đào tạo năm 2022 và đề 

xuất nhu cầu các năm từ 2023 

đến 2025 để triển khai Nghị 

định số 116/2020/NĐ-CP 

                   Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1593/BGDĐT-GDĐH ngày 

25/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu 

tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để 

triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn 

trương nghiên cứu triển khai chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 

số 981/BGDĐT-GDĐH ngày 18/8/2021 (đã giao tại Công văn số 1176/UBND-

VXNV ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh) và Công văn số 1593/BGDĐT-GDĐH 

ngày 25/4/2022; đồng thời, chịu trách nhiệm tính chính xác về số liệu để báo cáo 

cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/4/2022 

theo quy định./. 

(Đính kèm Công văn số 1593/BGDĐT-GDĐH ngày 25/4/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Các Sở: NV, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                   

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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