
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1602/UBND-NV 

 

        Văn Lãng, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc 

sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

           - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các  đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 800/SNV-CCVC ngày 01/7/2020 của Sở Nội vụ về 

việc đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức đang 

công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có nhu cầu đăng ký 

tham gia các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020. 

Nội dung chi tiết liên quan tới việc đăng ký đề nghị cán bộ, công chức, viên 

chức nghiên cứu tại văn bản số 800/SNV-CCVC ngày 01/7/2020 của Sở Nội vụ 

về việc đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 

2020.(Công văn số 800/SNV-CCVC ngày 01/07/2020 được đính kèm văn bản 

này) hoặc liên hệ: Phòng Nội vụ. Số điện thoại: 0205.3880908 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, 

công chức, viên chức có nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo, lập danh sách 

đăng ký theo mẫu gửi về Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Nội vụ) trước ngày 

15/7/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- C,PVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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