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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các trường đại 

học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019 
 

Ngày 04/5/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
triệu tập cuộc họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các trường 
đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019; tham dự có các thành viên Hội đồng 
theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc về việc thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các 
trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai 
thông báo tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ ứng viên dự xét tuyển đào tạo đại học, sau 
đại học tại các trường Đại học thuộc Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019, ý kiến 
phát biểu của các thành viên Hội đồng; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các 
trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019, kết luận như sau:  

1. Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động tham mưu của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh giúp Hội đồng trong công tác thông báo, thông tin 
tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, tổng hợp và rà soát tiêu chuẩn chính trị của các ứng 
viên; tham mưu cho Hội đồng ban hành các tiêu chí xét tuyển xét tuyển ứng viên 
tham gia đào tạo tại các trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019. 

2. Kết quả xét tuyển 

Sau khi xem xét hồ sơ ứng viên và căn cứ các tiêu chí xét tuyển tại Quyết 
định số 12/QĐ/HĐXT ngày 26/4/2019 của Hội đồng xét tuyển ứng viên tham 
gia đào tạo tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019, Hội đồng 
thống nhất chọn các ứng viên sau: 

2.1. Trình độ đại học: 15 ứng viên chính thức, 03 ứng viên thuộc diện các 
trường Đại học Quảng Tây tự tuyển và 09 ứng viên dự phòng, cụ thể:  
  a) Danh sách chính thức được xét tuyển đi đào tạo Đại học, gồm: 
  (1) Trường Đại học Quảng Tây 02 chỉ tiêu:  
  - Hứa Hoàng Diệu, hộ khẩu thường trú: Thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 
  - Hoàng Mai Huệ, hộ khẩu thường trú: Số nhà 28, Phai Luông 5, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 
  (2)  Trường Đại học Y khoa Quảng Tây 01 chỉ tiêu:  
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  - Lăng Thị Chinh, hộ khẩu thường trú: Thôn Túng Mẩn, xã Vân An, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn   
  (3) Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây 01 chỉ tiêu: 
  - Lăng Thị Lan, hộ khẩu thường trú: Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

(4)  Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây 03 chỉ tiêu: 
- Trần Lệnh Hoàn, hộ khẩu thường trú: Số 1/3 Bến Bắc, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
- Đỗ Thị Tường Vy, hộ khẩu thường trú: Ngõ 30, đường Bà Triệu, khối 9 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 
- Vi Trang Linh, hộ khẩu thường trú: Khu tái định cư Phai Luông, khối Đại 

Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  
(5) Trường Đại học Kỹ thuật điện tử Quế Lâm 01 chỉ tiêu: 
- Trần Thùy Nhung, hộ khẩu thường trú: Số 34 Mạc Đĩnh Chi, khối 10, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 
(6) Đại học Bách khoa Quế Lâm 01 chỉ tiêu: 
(7) Hoàng Thị Kiều Linh, hộ khẩu thường trú: Số 66, khu I, xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
(8) Đại học Trung y Quảng Tây 01 chỉ tiêu: 
- Hoàng Thị Ngọc Linh, hộ khẩu thường trú: Xã Chi Lăng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 
(9) Học viện Hàng không Quế Lâm 01 chỉ tiêu: 
- Phạm Thục Anh, hộ khẩu thường trú: Số 26, Tuệ Tĩnh, Cửa Nam, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 
(10) Trường Đại học Kỹ thuật Quảng Tây 01 chỉ tiêu: 
- Nguyễn Mạnh Đạt, hộ khẩu thường trú: Số 294, đường Bắc Sơn, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 
(11) Học viện Tài chính Quảng Tây 01 chỉ tiêu: 
- Lương Khánh Ly, hộ khẩu thường trú: Khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
(12) Học viện Y học Dân tốc Hữu Giang 01 chỉ tiêu: 
- Hoàng Minh Hòa, hộ khẩu thường trú: Số 31a/1 đường Văn Vỉ, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
(13) Học viện Sư phạm Ngọc Lâm 01 chỉ tiêu: 
- Bế Thùy Dương, hộ khẩu thường trú: Số 39, ngõ 2 đường Nguyễn Du, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Diện các trường đại học Quảng Tây tự tuyển, gồm: 
1. Trường Đại học Y khoa Quảng Tây (01 chỉ tiêu) 
- Nguyễn Ngọc Hân, hộ khẩu thường trú: Số 11/3, đường Bắc Sơn, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Trường Đại học Trung y Quảng Tây (01 chỉ tiêu) 
- Trần Thị Huyền, hộ khẩu thường trú: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn. 
3. Trường Đại học Kỹ thuật Quảng Tây (01 chỉ tiêu) 
- Hồ Minh Cường, hộ khẩu thường trú: Số 179a, đường Tam Thanh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 c) Danh sách được xét tuyển dự phòng đi đào tạo Đại học gồm: 
- Nguyễn Anh Thơ, hộ khẩu thường trú: Số 21 đường Ngô Gia Tự, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 
- Lăng Huyền Trang, hộ khẩu thường trú: Khu II thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 
- Triệu Đức Dũng, hộ khẩu thường trú: Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn; 
- Ngọc Tuyết Anh, hộ khẩu thường trú: Số 13, đường Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 
- Đàm Linh Chi, hộ khẩu thường trú: Số 86a, Văn Miếu, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn; 
- Nông Hoàng Yến, hộ khẩu thường trú: Số 140, phố Phùng Chí Kiên, khu đô 

thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; 
- Phạm Gia Vượng, hộ khẩu thường trú: Số 3/15 đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 
- Nông Thị Ngọc Thúy, hộ khẩu thường trú: Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 
- Đỗ Thành Vinh, hộ khẩu thường trú: Đường Hùng Vương, khối Hoàng Hoa 

Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

2.2. Trình độ sau đại học: Không có ứng viên đăng ký.  

3. Phân công nhiệm vụ 

3.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:  

- Hoàn thiện danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 
các ứng viên trung tuyển tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường Đại 
học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019;  

  -  Thông báo, hướng dẫn các ứng viên: 

+ Đối với những ứng viên trong danh sách chính thức: Viết Bản cam kết 
tham gia đào tạo (có xác nhận của phụ huynh và chính quyền cấp xã, phường 
nơi cư trú); bổ sung phiếu khám sức khỏe của các ứng viên theo mẫu (có kết 
luận của cơ sở y tế có đủ điều kiện sức khỏe hay không để tham gia học tập); 
Hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Ngoại vụ trước ngày 10/5/2019 để thẩm tra và hoàn 
thiện hồ sơ gửi Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh theo quy định. 

+ Thông báo cho các ứng viên dự phòng đăng ký bổ sung 01 nguyện vọng 
theo học tại Học viện Sư phạm dân tộc Quảng Tây (hiện nay thiếu chỉ tiêu). 
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Trong trường hợp các ứng viên dự phòng không đăng ký thì Hội đồng sẽ biểu 
quyết (bằng phiếu xin ý kiến) trường hợp ứng viên Đỗ Thành Vinh, hộ khẩu 
thường trú đường Hùng Vương, khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn  (do ứng viên có 01 năm học lực xếp loại trung bình) là ứng viên 
chính thức. 

- Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc xét tuyển 
trong những năm tiếp theo, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các 
thành viên tham gia tại cuộc họp để bổ sung tiêu chí xét tuyển, cụ thể: Về tiêu 
chí học lực: Bổ sung tiêu chí điểm trung bình môn ngoại ngữ; về tiêu chí Hộ 
khẩu: Bổ sung thêm đối tượng có 03 năm tạm trú và học Trung học phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về tiêu chí sức khỏe: Phải có kết luận ”đủ sức khỏe 
tham gia học tập”; về tiêu chí lý lịch cần nêu rõ: Bản thân và gia đình (bố, mẹ, 
anh, chị, em ruột, người nuôi dưỡng hợp pháp) không vi phạm pháp luật. 

3.2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an 
tỉnh, các cơ quan liên quan: 

- Xây dựng văn bản đề nghị Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm 
việc với cơ quan có thẩm quyền của Quảng Tây để đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo 
đại học cho tỉnh; chuyển chỉ tiêu đào tạo ngành tỉnh không có nhu cầu sang 
những ngành mà tỉnh đang có nhu cầu, đặc biệt là ngành du lịch.  

- Rà soát, hoàn thiện Hồ sơ theo danh sách đã được Hội đồng duyệt, gửi 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh theo yêu cầu tại Công điện số 
186/2019/TLSQ.NN ngày 19/02/2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

     
   
 Nơi nhận:  
- Như thành phần dự họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: NV, GD&ĐT, NgV, CAT; 
- UBND các huyện/TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, KG-VX, TH; 
- Lưu: VT, (BMB). 
                                                                        

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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