
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

V/v xét tuyển, lựa chọn giáo 

viên dạy nghề tham gia đào tạo 

ngắn hạn tại tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 096/TLSQ.NN ngày 

23/02/2021 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh - Trung Quốc; đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan căn cứ số suất học bổng đào tạo giáo 

viên dạy nghề được tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc dành cho tỉnh năm 2021 thực 

hiện xét tuyển, lựa chọn giáo viên dạy nghề đi đào tạo bảo đảm công khai, minh 

bạch, đúng quy định theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Công 

văn trên; báo cáo, đề xuất danh sách giáo viên được lựa chọn tham gia khóa 

đào tạo trên, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 20/5/2021.  

(Công điện số 096/TLSQ.NN gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng LSQ Việt Nam tại Nam Ninh, TQ; 

- Các Sở, ngành: NgV, YT, GDĐT, NV, CAT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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