
 

   UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ NỘI VỤ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNV-CCHC&VTLT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng       năm 2022 

Về việc thông báo tuyển sinh đi học  

tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

năm 2022 

 

    

                            Kính gửi:    

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan hành chính cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                                           

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7791/UBND-VP ngày 

06/7/2022 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân 

Lào năm 2022. 

 Sở Nội vụ sao gửi Thông báo số 692/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi 

học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022 để quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai, thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tham gia chương trình. 

Thông tin tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, giới thiệu về chương trình đào tạo 

và các thông tin khác có liên quan, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động tra cứu trên cổng thông tin điện tử 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) và Cục Hợp tác quốc tế -  

Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.icd.edu.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh;  

- Sở Ngoại vụ tỉnh; 

- Lưu: VT.  

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Yến 

 

  

               

                                                                                

http://www.moet.gov.vn/
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