
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 826/UBND-NV 
V/v triển khai tuyển sinh đào tạo 

lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ 

tập trung, ngoài kế hoạch khóa 21 

(2021 - 2022) tại Trường Chính trị 

Hoàng Văn Thụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

      

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 

 

 UBND huyện nhận được Thông báo số 27-TB/TCT, ngày 04/6/2021 của 

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển sinh đào tạo lớp 

Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, ngoài kế hoạch khóa 21 (2021 - 2022) 

tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; 

 UBND huyện Tràng Định triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc về 

thông báo tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, ngoài kế 

hoạch khóa 21 (2021 - 2022) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.  

Nội dung chi tiết về đối tượng dự tuyển, điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự 

tuyển, số lượng lớp, thời gian, địa điểm, kinh phí đào tạo xem tại Thông báo số 

27-TB/TCT, ngày 04/6/2021 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng 

Sơn (Gửi kèm trên Hệ thống iOffice). 

Công văn và danh sách đăng ký gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 

trước ngày 20/6/2021. Hồ sơ cá nhân hoàn thiện gửi về Trường Chính trị 

Hoàng Văn Thụ trước ngày 25/6/2021.   

UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai, trong quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc trao đổi với phòng Nội vụ qua số điện thoại: 

02053.885.955./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

  

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
  



 

 

 


		2021-06-11T11:04:08+0700




