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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3343  /VP-NC Lạng Sơn, ngày  14 tháng 8  năm 2019 

V/v cử cán bộ tham gia dự khoá 
đào tạo Quản lý xây dựng và 

phát triển đô thị theo đề án 1961 

 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 290/HVCBXD-QLĐT ngày 
02/8/2019 của Học viện Cán bộ quản lý và xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc cử 
cán bộ tham gia khoá đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 
1961 (ĐT3), sau khi xem xét, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Lạng 
Sơn và các cơ quan liên quan thống nhất lựa chọn, đăng ký danh sách cán bộ 
tham gia khóa đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 1961 
(ĐT3) theo đề nghị của Học viện Cán bộ quản lý và xây dựng (Bộ Xây dựng) tại 
Công văn trên; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/8/2019. 

(Công văn số 290/HVCBXD-QLĐT gửi kèm trên chương trình eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- UBND các huyện và thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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