
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SNV-QLNS                     Ninh Thuận, ngày      tháng 02 năm 2020 

V/v đăng ký tham gia chương 

trình học bổng Chính phủ 

Australia 

 

 
 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

- Các Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ. 
 

Tiếp nhận Phiếu chuyển số 33/PC-VPUB ngày 11/02/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh - về việc thông báo chương trình học bổng Chính phủ 

Australia (theo Văn bản ghi ngày 01/02/2020 của Chương trình Úc cùng Việt Nam 

Phát triển nguồn nhân lực);   

Nhằm thực hiện chủ trương hội nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

để góp phần đẩy mạnh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới;     

Sở Nội vụ thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phổ 

biến và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (bao 

gồm người theo dõi, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) kể cả đơn vị trực 

thuộc được đăng ký tham gia chương trình học bổng nêu trên (nếu đảm bảo điều 

kiện) – trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị; phù hợp với tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí việc 

làm đang hoặc dự kiến phân công đối với cá nhân. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức, 

người theo dõi, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đăng ký tham gia chương 

trình học bổng, đề nghị kịp thời xác lập danh sách theo mẫu đính kèm Công văn 

này, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi và phối hợp tham mưu trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, cử tham gia và giải quyết các thủ tục có liên quan khi cá 

nhân trúng tuyển (theo phân cấp thẩm quyền quản lý hiện hành). 

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng, đề nghị xem tại website: 

http://www.australiaawardsvietnam.org; đồng thời ứng viên đăng ký dự tuyển có thể 

nộp hồ sơ trực tuyến tại website nêu trên. 

Trân trọng./. 
                                           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Ban TCTU (để phổ biến đến CQ Đảng, ĐT 

  - nếu  có nhu cầu); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Thanh tra Sở (để t/k nội bộ); 

- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT, QLNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Trần Hải 



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI THEO DÕI, QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DN  

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA 

 (Mẫu kèm theo Công văn số………/SNV-QLNS ngày ……tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ) 
 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Nơi 

sinh 

Thâm niên 

công tác 

Chức vụ, 

chức danh 

Đơn vị, bộ phận 

công tác 

Trình độ 

tiếng Anh 

Chức danh quy 

hoạch cao nhất 

được cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 ………., ngày ….. tháng … năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

     (Ký tên, đóng dấu) 
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