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UBND TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 617/SKHCN-VPS

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 9 năm 2018

V/v thông báo đăng ký tham gia Đề án đào
tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN

Kính gửi:
- Sở, Ban, Ngành Tỉnh;
- UBND Huyện/Thị xã/Thành phố trong tỉnh;
- Các Trường: Đại học sư phạm kỹ thuật; Đại học xây dựng
Miền tây; Cao đẳng cộng đồng; Cao đẳng Kinh tế - Tài chính;
Cao đẳng sư phạm; Cao đẳng nghề.
Thực hiện Công văn số 3190/UBND-VX, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh
Long về việc thông báo hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa
học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài (Đề án 2395), Sở Khoa học và Công nghệ
thông tin các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong tỉnh có nhu cầu cử cán bộ, công chức,
viên chức đăng ký tham gia Đề án 2395 theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/
2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học
và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Mọi thông tin chi tiết tham khảo Công văn số 150/HVKHCN, ngày 16/8/2018
của Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Công văn số 3467/BKHCNTCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng trên Website của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long: http://skhcn.vinhlong.gov.vn).
Sở Khoa học và Công nghệ xin thông tin đến quý cơ quan biết và cử cán bộ
tham gia Đề án./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
-

Phòng, đơn vị thuộc Sở;
Trung tâm TT&TK KH&CN (đăng tin);
BGĐ Sở (để biết);
Lưu: VPS, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký: Nguyễn Văn Giới

