
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 743/UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 19 tháng 5 năm 2022 
V/v triển khai thông báo tuyển 

sinh đi học tại Ác - mê - ni - a   

năm 2022 

 

      

 

         Kính gửi:  

    - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

 UBND huyện nhận được Thông báo số 494/TB-BGDĐT ngày 10/5/2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ác – mê – ni - a  

năm 2022; 

 UBND huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký cử 

cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đào tạo tại 

Ác – mê – ni – a. Nội dung thông báo chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo được 

gửi kèm trên Hệ thống iOffice tại thông báo số 494/TB-BGDĐT ngày 

10/5/2022. 

 Thời gian nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển: 

 -  Nộp hồ sơ trực tuyến (online): Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo 

quy định, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng 

PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1MB) để 

đăng ký trực tuyến trên website https://tuyensinh.vied.vn/  

 - Nộp hồ sơ giấy: Ứng viên chuyển 02 bộ hồ sơ giấy (01 bộ bằng tiếng 

Việt và 01 bộ bằng tiếng Anh) chính thức đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển 

phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại 

Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/5/2022 (tính theo dấu nhận hồ sơ tại 

Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online). 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện. 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; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, PNV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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