UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ NỘI VỤ
Số: 321/SNV-CCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 31tháng 3 năm 2022

V/v tham gia dự tuyển các Chương trình
Học bổng tại Ca-dắc xtan và
Mô-dăm-bích năm 2022.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 64/UBND-VP9 ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh
thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2022 và Công văn số
65/UBND-VP9 ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển sinh
đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức
thuộc thẩm quyền quản lý tham gia dự tuyển các Chương trình này, cụ thể như
sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 6,
Điều 7 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Ninh Bình, Thông báo số 301/TB-BGDĐT ngày 23/03/2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp
định năm 2022 và Thông báo số 322/TB-BGDĐT ngày 24/03/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích diện Hiệp định năm
2022.
2. Thủ tục xét dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển của cán bộ, công chức, viên chức
gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/4/2022 để thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định. Nếu quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không
gửi hồ sơ dự tuyển về Sở Nội vụ thì coi như không có nhu cầu cử cán bộ, công
chức, viên chức đi dự tuyển các Chương trình học bổng do Chính phủ Ca-dắcxtan và Mô-dăm-bích tài trợ.
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3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình học bổng tại
Mô-dăm-bích năm 2022 tới đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh biết,
có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển.
(Gửi kèm Công văn này bản sao Văn bản số 64, 65 /UBND-VP9 của UBND
tỉnh và Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan và Mô-dăm-bích năm 2022
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

Đinh Công Toản
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