
UY BAN NHAN DAN CQNG IIOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
BIJYN VAN LANG Dc Ip  — Tu' do — Hinh phüc 

s I4UBND-NV 
V/v däng k' thu cu dào to trmnh dQ thac 

si kinh tê tai  tinh Lng San nàm 2020 

Van Lang, ngày q tháng 7 näm 2020 

KInhgiri: 
- Các cci quan chuyên mon thuc UBNID huyn; 
- Các dan vj sir nghip triic thuOc UBNT) huyn; 
- Uy ban nhãn dan các xã, thi trân. 

Thirc hin Vnbãn s 800/SNV-CCVC ngày 01/7/2020 cUa Sâ Ni vi ye 
vic ding k nhu câu dào t.o trInh d thc si kinh tê ti tinh Lang San näm 
2020; 

Uy ban nhân dan huyn thông báo dn can bO,  cong chirc, viên chüc dang 
cOng tác tai  các ca quan, dan vj, UBNI) các xã, thj trãn có nhu cau dng k)" 
tham gia các chuyên ngành dào tto trmnh d thic si kinh tê tai  tinh Lang San 
nàm 2020. 

Ni dung chi tit lien quan t9i vic dng k)r d nghj can b, cong chirc, viên 
chirc nghiên c1ru ti van ban so 800/SNV-CCVC ngày 01/7/2020 cüa Sâ Ni vi 
ye vic ding k thu câu dào to trmnh d th.c sT kinh tê tti tinh Lang San näm 
2020.(Cong van so 800ISNV-CCVC ngày 01/07/2020 du'crc dInh kern van ban 
nay) hoc lien h: Phông Ni vi. So din thoi: 0205 .3880908 

Uy ban nhãn dan huyn d ngh các ca quan, dan vj thông báo dn can bô, 
cong chirc, viênchüc có nhu câu dang k tham gia khóa dào tao, 1p danh sách 
däng k3 theo mâu giri ye Uy ban nhân dan huyn (Phông Ni vii) tru6c ngày 
15/7/2020./A4- 

NoinhçIn: 
- Nhu trên; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- PhOng Ni vii huyn; 
- C,PVP; 
- Trang F1DT huyn; 
-Liru:VT. 

Chill TICH 



CQ Q1JAN IXJN Vi 

DANH SACH DANG KY THAM D!1 TUYIEN SINH DAO TIO TRINH DQ T11hC SI 
DO TRIY(YNG 1)41 HQC JUN11 TE QUOC DAN TO CH1YC T4I T!NH L4NG SO'N NAM 2020 

(Kern theo van ban sdi' ,/UBND-NVngày q tháng 7 nám 2020 cia UBND huyn) 

STT 
Chuyên ngành dào t30; 

Hç Va ten 
Nam srnh 

Gió'i 
tInh 

Chfrc viii, 
chfrc danh 

Don vl cong tác 
Tt nghip Trtrong 

d3i h9c 
Chuyên ngành hQc 

di hQc 
Ghi chü 

I Chuyên ngành Tài chInh - Ngân hang 

1 

2 

II Chuyên ngành Quãn 1 cong 

1 

III Quãn trj doanh nghip 

1 
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