
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-NV 

 

Cao Lộc, ngày         tháng 7 năm 2021 

 
   V/v thông báo tuyển sinh Chương trình 

học bổng thạc sĩ chính sách công năm 2021 

 

Kính gửi:   

   - Các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 
 Thực hiện Công văn số 749/SNV-CCVC ngày 28/6/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng thạc sĩ chính 

sách công năm 2021. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai tới cán bộ, 

công chức, viên chức chương trình học bổng Chính sách công niên khóa 2021 - 

2023 theo Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam. 

Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng 

theo chỉ tiêu cấp cho tỉnh Lạng Sơn đề nghị gửi danh sách đăng ký (theo phụ lục 

đính kèm) về Phòng Nội vụ trước ngày 06/7/2021 để tổng hợp theo quy định. 

 (Các nội dung về điều kiện dự tuyển, hồ sơ, hình thức tuyển sinh chi tiết tại 

Công văn số 749/SNV-CCVC ngày 28/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và 

Thông báo số 001/2021/TB-FSPPM ngày 29/4/2021 của Trường Đại học 

FULBRIGHT Việt Nam được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; 

các đơn vị trường học công lập quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
Hứa Anh Tuấn 
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