UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NỘI VỤ

Số: 1085 /SNV-CCVC
V/v thông báo chương trình
học bổng năm 2019

C CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 5040/UBND- VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về
việc thông báo chương trình học bổng năm 2019 (Có văn bản số 643/TB- BGDĐT
ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm).
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung Văn bản nêu trên
của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu
cầu tham gia dự tuyển nộp hồ sơ đúng quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh
- Lưu VT, CCVC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đình Trung

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số:

/UBND-NC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xin ý kiến cử cán bộ đi bồi
dưỡng kiến thức QLNN chuyên
viên cao cấp năm 2015

Hà Tĩnh, ngày

tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy
Thực hiện Công văn số 19/HCQG-ĐTBD ngày 12/01/2015 của Học viện
Hành chính Quốc gia về việc mở 11 khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên cao cấp năm 2015 cho cán bộ, công chức học tập trung
tại Học viện và các cơ sở của Học viện thời gian 2 tháng (Có văn bản số 19
/HCQG-ĐTBD gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường
trực Tỉnh ủy về việc cử 02 cán bộ sau tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước chương trình chuyên viên cao cấp năm 2015:
1.Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Thời gian học: Từ ngày 16/5 - 23/8/2015.
Địa điểm học: Học viện Hành chính Quốc gia, 77 đường Nguyễn Chí
Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến bằng văn bản sớm
để thực hiện các thủ tục kịp thời cử cán bộ đi học./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức TU;
- Lưu VT, NC1.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện

