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Số:        /PNV-ĐTBD 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo đại 

học theo chế độ cử tuyển năm 2023 

Tủa Chùa, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

       

Thực hiện Văn bản số 526/SGDĐT-GDCN ngày 10/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc đăng kí nhu cầu đào tạo đại học theo chế 

độ cử tuyển năm 2023 (Có công văn kèm theo). Phòng Nội huyện Tủa Chùa đề 

nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; 

Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ 

quan, đơn vị) phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp trong 3 năm 

2020, 2021, 2022 theo danh sách sinh viên cử tuyển tốt nghiệp kèm theo tại Văn 

bản số 526/SGDĐT-GDCN ngày 10/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên về việc đăng kí nhu cầu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển năm 2023 và 

báo cáo kết quả bố trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp. 

(Có biểu mẫu kèm theo). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề xuất chỉ tiêu đào tạo đối với các 

đối với các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục tiểu học, số 

lượng đề xuất, chuyên ngành đào tạo, dự kiến bố trí việc làm, đơn vị công tác 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

3. UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học 

theo chế độ cử tuyển năm 2022 của đơn vị theo Công văn số 526/SGDĐT-

GDCN ngày 10/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

(Có biểu đăng ký kèm theo). 

Báo cáo, đề xuất nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển 

năm 2023 của các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Nội vụ tổng hợp bằng văn bản 

dấu đỏ gửi qua hệ thống TDOffice (bản điện tử gửi qua mail: 

daoha1109@gmail.com) trước ngày 23/3/2023 để Phòng Nội vụ tổng hợp báo 

cáo UBND huyện lập danh sách đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên theo đúng thời gian quy định. Nội dung cần trao đổi xin liên hệ: Đ/c Hà 

(Số điện thoại: 088.606.8163). 

mailto:daoha1109@gmail.com
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Nhận được Công văn này, Phòng Nội vụ huyện đề nghị thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp triển 

khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Huyền 
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ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN NĂM 2023, DỰ KIẾN KẾ 

HOẠCH BỐ TRÍ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN CỬ TUYỂN SAU KHI 

TỐT NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số      /PNV-ĐTBD ngày     /3/2023 của Phòng Nội vụ 

huyện Tủa Chùa) 

 

 

Stt Tên trường Ngành đào tạo Số lượng đề 

xuất 
Dự kiến vị trí việc 

làm, đơn vị công tác 

của sinh viên cử tuyển 

sau khi tốt nghiệp 
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