
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 256/UBND-NV 

V/v thông báo đăng ký tuyển sinh 

đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính 

trị hệ tập trung A01-22 và A02-22 

năm 2022 

Văn Lãng, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

         Kính gửi: 

     - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

     - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

            

Căn cứ Thông báo số 06-TB/TCT ngày 09/02/2022 của Trường Chính trị 

Hoàng Văn Thụ Tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung 

A01-22 và A02-22 năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo đến các cơ quan, đơn vị về 

đối tượng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ, thời gian dự tuyển theo các nội dung đăng 

ký tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung kh a A01-22 

và A02-22 năm 2022 tại Thông báo số 06-TB/TCT ngày 09/02/2022 của Trường 

Chính trị Hoàng Văn Thụ gửi kèm văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện.  

Các cơ quan, đơn vị c  cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký 

gửi Văn bản đề nghị kèm danh sách đăng ký và các hồ sơ của người dự tuyển 

(hồ sơ sắp xếp theo thứ tự danh sách) theo khoản 3, Thông báo số 06-TB/TCT 

ngày 09/02/2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (gửi về Ban Tổ chức 

Huyện ủy) trước ngày 10/3/2022, đồng thời gửi 01 danh sách về UBND huyện 

để theo dõi. 

(Có mẫu biểu đăng ký kèm theo) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ;    

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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