
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 01 năm 2021 

V/v thông báo chương trình 

học bổng toàn phần của 

Chính phủ Hungary 

 

 
 

 

Kính gửi:  

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

113/VPUB-VXNV ngày 12/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - về 

việc thông báo chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary niên 

khóa 2021-2022 (theo Văn bản số 558/2020/HUEMB/HOI ngày 30/12/2020 của 

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội);   

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình 

độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Nội vụ thông báo và 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phổ biến, tạo điều kiện để cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

đăng ký tham gia dự tuyển chương trình đào tạo nêu trên (nếu đảm bảo điều kiện) – 

trên cơ sở phù hợp với điều kiện về đối tượng đăng ký dự tuyển nêu tại Văn bản số 

558/2020/HUEMB/HOI ngày 30/12/2020 của Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội và 

phù hợp với nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cũng như tiêu chuẩn 

theo chức danh, vị trí việc làm đang hoặc dự kiến phân công đối với cá nhân. Đồng 

thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, triển khai thông báo rộng rãi đến các 

đối tượng không công tác trong các cơ quan nhà nước (đảm bảo điều kiện theo Văn 

bản số 558/2020/HUEMB/HOI nêu trên) để biết và tham gia dự tuyển – nếu có nhu 

cầu. 

Trường hợp có đối tượng đăng ký tham gia chương trình học bổng nêu trên,  

đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xác lập Danh sách (theo mẫu đính 

kèm Công văn này), gửi về Sở Nội vụ để theo dõi hoặc phối hợp tham mưu trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, cử tham gia (nếu có) – theo quy định và phân cấp thẩm 

quyền quản lý hiện hành. 

Riêng đối với các trường hợp đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc khối 

Đảng, đoàn thể, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét phối hợp giải quyết thủ tục 

cử tham gia theo quy định (nếu có nhu cầu).  

 



Ghi chú:  

- Các ứng viên đăng ký tham gia chương trình học bổng nêu trên cần tiến hành 

đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://apply.stipediumhungaricum.hu/ trước ngày 

16/01/2021 (theo hướng dẫn tại Văn bản số 558/2020/HUEMB/HOI ngày 30/12/2020 

của Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội). 

- Văn bản số 558/2020/HUEMB/HOI ngày 30/12/2020 của Đại sứ quán 

Hungary tại Hà Nội được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ . 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Thanh tra Sở (để t/k nội bộ); 

- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
 

 

Trần Hải 

 

https://apply.stipediumhungaricum.hu/


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 ĐĂNG KÝ THAM GIA  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ HUNGARY 

 (Mẫu kèm theo Công văn số………/SNV-QLNS ngày ……tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ) 
 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Thâm niên  

công tác 

Chức vụ, 

chức danh hiện 

đang đảm nhiệm 

Đơn vị, bộ phận 

công tác 

Trình độ 

Ngoại ngữ 
Ghi chú  

Nam Nữ 

         

         

         

         

 
 ………., ngày ….. tháng … năm 2021 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-13T16:40:04+0700
	HÀ NỘI
	Trần Hải<tranhai@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-13T16:54:26+0700


		2021-01-13T16:54:40+0700


		sonv@ninhthuan.gov.vn
	2021-01-13T16:54:57+0700




