
 
 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNV-CCVC 
V/v thông báo về học bổng thạc sĩ 

Fintech phát triển địa phương. 

Thanh Hoá, ngày         tháng 10  năm 2020 

 

 

 

 

                     Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền 

tại Công văn số 13996/UBND-VX ngày 07/10/2020 về việc giải quyết đề nghị 

của Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về học bổng thạc sĩ 

Fintech phát triển địa phương;  

 Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về chương trình Học 

bổng phát triển địa phương của Viện Quốc tế Pháp ngữ (trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Đại học Quản lý Normandie (Cộng hòa Pháp) 

theo Công văn số 187/IFI-QLKH&HTPT của Viện Quốc tế Pháp ngữ (Có Công 

văn gửi kèm theo) 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo nội dung Công văn số 187/IFI-

QLKH&HTPT của Viện Quốc tế Pháp ngữ; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, cử cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia chương trình học bổng; gửi danh sách đăng ký 

(nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 26/10/2020 để tổng hợp báo cáo chung./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thị Nguyệt 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-22T00:51:09-0700


		2020-10-23T09:00:42+0700


		2020-10-23T09:03:00+0700


		snv@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-23T09:04:28+0700




