
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2020 

 
       V/v Triển khai chiêu sinh học bổng  

 lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện  

Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Các trường học công lập; 

- Các Hội: Đông y, Chữ thập đỏ; 

- UBND các xã, thị trấn. 
        

Thực hiện Công văn số 891/SVHTTDL-VP ngày 12/7/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc chiêu sinh học bổng lưu học sinh 

tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc;  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, triển 

khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị về nội 

dung chiêu sinh học bổng lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch 

Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc theo Công văn số 891/SVHTTDL-VP ngày 

12/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.  

* Lưu ý: Các cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển Chương trình học 

bổng, đề nghị trực tiếp đăng ký và gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua phòng Quản lý Du lịch chậm nhất ngày 21/8/2020. 

Đầu mối liên hệ: Đồng chí Lê Hải Yến - Chuyên viên phòng Quản lý Du 

lịch; Điện thoại: 0968 231 638; Email: lehaiyen.2010@gmail.com. 

(Đính kèm trên Hệ thống iOffice Công văn số 891/SVHTTDL-VP ngày 

12/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư chiêu sinh; Mẫu đơn xin 

nhập học) 

UBND huyện yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./.  
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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