UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 282 /SNgV-VP

Quảng Trị, ngày 13 tháng 04 năm 2022

V/v Đăng ký tham gia khóa học theo
Đề án bồi dưỡng công chức, viên
chức làm công tác hội nhập quốc tế

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công văn số 286/HVNG-ĐTBD ngày 01/04/2022 của Học viện Ngoại
giao, Bộ Ngoại giao v/v Cử học viên tham gia khóa học theo Đề án bồi dưỡng công
chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế (đính kèm), cụ thể:
1. Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác hội nhập quốc tế
của các Sở, ban, ngành, địa phương.
2. Nội dung:
Các vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại địa phương trong bối cảnh mới: Góp
phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền và hỗ trợ thiết thực cho phát triển.
3. Hình thức: Học trực tuyến. Học viên tự trang bị các thiết bị điện tử có kết nối
internet. Ban Tổ chức sẽ cung cấp tài khoản truy cập khóa học trực tuyến và gửi hướng
dẫn sử dụng thông qua email học viên đăng ký.
4. Thời gian: Từ thứ Ba, ngày 19/04/2022 đến ngày thứ Năm 21/04/2022.
5. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký gồm Công văn cử cán bộ tham gia lớp bồi
dưỡng và Biểu mẫu kèm theo khai đầy đủ thông tin gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp.
Thời hạn đăng ký tham gia trước ngày 16/04/2022.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (ph/h);
- GĐ, PGĐ;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Triều Thương

