
     

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VPUB-VXNV     Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v cử cán bộ tham gia Khóa bồi 

dưỡng “Kỹ năng biên-phiên dịch 

tiếng Anh”. 

 

 
Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

                       

Tiếp nhận Công văn số 775/HVNG-ĐTBD ngày 22/9/2020 của Học viện 

Ngoại giao, Bộ Ngoại giao về việc cử cán bộ tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng 

biên-phiên dịch tiếng Anh” từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020 tại Phú Yên, 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
 

Đề nghị các cơ quan nêu trên căn cứ nhu cầu và nội dung thông báo tại Công 

văn số 775/HVNG-ĐTBD ngày 22/9/2020 của Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại 

giao, cử 01 công chức, viên chức làm công tác liên quan đến hội nhập quốc tế tham 

gia khóa bồi dưỡng nêu trên và gửi Văn bản về Phòng Văn xã – Ngoại vụ, Văn 

phòng UBND tỉnh trước ngày 03/10/2020 để tổng hợp, đăng ký với Bộ Ngoại giao.   

Danh sách học viên tham dự cần ghi rõ họ và tên, năm sinh, vị trí công tác, 

đơn vị công tác, điện thoại và email liên hệ (theo mẫu bản đăng ký dành cho học 

viên được đính kèm tại Công văn số 775/HVNG-ĐTBD). Thông tin liên hệ: Phòng 

Văn xã – Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, số điện thoại: 0259.3827825; email: 

ngoaivuninhthuan@gmail.com.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến Quý Cơ quan biết, thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 775/HVND-ĐTBD ngày 22/9/2020 của Học viện Ngoại 

giao – Bộ Ngoại giao và các tài liệu liên quan) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT. và PCT. UBND tỉnh (b/c); 

- VPUB: LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV. Vân 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

  Lê Huyền 

 



 



BM 04.01 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________  

 Ninh Thuận, ngày 25 tháng 09 năm 2020 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh. 

                - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Huyền. 
 

Vấn đề trình: V/v cử cán bộ tham gia khóa học. 
 

Chuyên viên:   Đăng VBĐH                  Không đăng VBĐH □     TDOffice  

                         Độ mật:   Mật   □    Tối mật           □        Tuyệt mật □ 

                         Độ khẩn: Khẩn  □    Thượng khẩn  □         Hỏa tốc    □ 

Lãnh đạo Ký số:      LĐUB □           LĐVP □    
 

Tóm tắt nội dung, ý kiến các cơ quan liên quan 

và đề xuất của chuyên viên sau khi thẩm tra: 

Ý kiến lãnh đạo Văn phòng 

 

     Tiếp nhận Văn bản số 775/HVNG-ĐTBD ngày 

22/9/2020 của Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao 

về việc cử cán bộ tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ 

năng biên-phiên dịch tiếng Anh” từ ngày 12/10 đến 

ngày 16/10/2020, 

     Kính trình Lãnh đạo xem xét và ký ban hành Văn 

bản thông báo đến các cơ quan làm công tác liên 

quan đến hội nhập quốc tế có nhu cầu tham gia khóa 

bồi dưỡng./.  

 

 

Chuyên viên 

 

 

 

Lê Thụy Ngọc Vân 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt của Lãnh đạo 

UBND tỉnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2020-09-25T13:50:32+0700


		2020-09-25T16:42:54+0700


		2020-09-25T16:43:43+0700


		2020-09-25T16:44:15+0700




