UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG NỘI VỤ
Số: 620/NV-CCVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Mang Yang, ngày 09

tháng 12 năm 2020

V/v tuyển sinh chương trình đào tạo
thạc sỹ tại Nhật Bản, Trung Quốc và
đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học thuộc UBND huyện.
Thực hiện Công văn số 1992/SNV-CCVC ngày 03/10/2020 của Sở Nội vụ
tỉnh Gia Lai về triển khai thông báo tuyển sinh đi học thạc sỹ tại Nhật Bản; Công
văn số 28-CV/BTCHU ngày 04/12/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy về đăng ký đào
tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và Thạc sỹ tại Trung Quốc năm 2021;
Phòng Nội vụ huyện sao gửi Thông báo số 1485/TB-BGDĐT ngày
23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học thạc sỹ tại Nhật Bản
theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa
2021-2023; Công văn số 13352-CV/BTCTW ngày 26/11/2020 của Ban Tổ chức
Trung ương về việc đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng
Hán và thạc sỹ tại Trung Quốc năm 2021 và đề nghị:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo
đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình biết; đồng thời căn cứ
vào nhu cầu thực tế và các yêu cầu về đối tượng, điều kiện của các lớp bồi dưỡng
trên; xem xét, chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng
ký tham gia nộp hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy định.
2. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thông báo đối với
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.
3. Danh sách CBCCVC đăng ký học gửi về Phòng Nội vụ huyện trước ngày
11/12/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Nếu quá thời hạn trên xem như các
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn không có nhu cầu.
Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (báo cáo);
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, CCVC.
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