
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /VP-THNC Lạng Sơn, ngày           tháng 8 năm 2020 
V/v tiếp nhận và bố trí công tác đối 

với lưu học sinh trở về nước 
 

 

 

     Kính gửi:      

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 270/BC-SNV ngày 17/8/2020 của Sở Nội vụ 

về việc tiếp nhận, bố trí công tác cho viên chức là lưu học sinh đã hoàn thành 

chương trình đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài trở về nước, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục tiếp nhận và bố 

trí công tác phù hợp với trình độ, chuyên môn đã được đào tạo của viên chức. 

Văn bản bố trí công tác gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) 01 bản để tổng 

hợp, theo dõi. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ động, phối hợp hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo 

thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bố trí công tác và thực hiện chế độ chính sách 

liên quan đối với viên chức theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả đào 

tạo tại nước ngoài theo quy định hàng năm. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Phủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: THNC, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, (HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                   

Phạm Hùng Trường 
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