
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 7 năm 2021 

V/v tuyển ứng viên học bổng tham 

gia đào tạo tại Học viện Du lịch 

Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc 

năm 2021 

 
                                    

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 901/SVHTTDL-VP ngày 12/7/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chiêu sinh 05 (năm) suất học bổng tham 

gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2021, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo công khai thông tin học bổng và 

tổng hợp danh sách các ứng viên đăng ký tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch 

Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc; hoàn thành trước ngày 28/7/2021.  

2. Trên cơ sở đăng ký của các ứng viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trước khi 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội 

đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào taọ taị Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng 

Tây, Trung Quốc; hoàn thành trước ngày 02/8/2021. 

3. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào taọ 

taị Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc, chủ trì phối hợp với Sở 

Ngoại vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục theo quy định để gửi Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc 

trước ngày 15/8/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

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

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: GDĐT, NgV, NV, CA tỉnh;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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