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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày    tháng 5 năm 2021 

 
   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT; THCS&THPT; TT GDNN-GDTX; 

- Các đơn vị sự nghiệp; các tập đoàn, tổng công ty, công ty, đơn vị 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thực hiện Công văn số 6857/UBND-VX ngày 21/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai thông báo số 482/TB-BGDĐT 

ngày 19/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xin 

thông tin đến các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bản sao văn bản gửi kèm theo); 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh thông báo 

đến các ứng viên có nhu cầu tham gia học tập, đăng ký trực tuyến (online) tại 

website https://tuyensinh.vied.vn và đồng thời ứng viên chuyển hồ sơ tiếng 

Việt 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, Hà Nội theo thời gian 

quy định (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế). 

Sở Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các sở, ban, ngành và các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh được biết và triển khai./. 

Nơi nhận:        

- Như trên;                                            

- UBND tỉnh (để b/c);                                                                          

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;   

- Lưu VP,  QLĐT&GDTX.                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Dĩnh 
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