
  

        UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

¯¯¯¯¯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:        /SNV-CCVC 

V/v thông báo Học bổng Thạc sĩ Chính 

sách công, niên khóa 2022 - 2024 

 Bình Định, ngày      tháng     năm 2022 

             Kính gửi:    

            - Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;  

                                                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1374/2022/CV-FSPPM ngày 

18/4/2022 của trường Đại học Fulbright Việt nam (FUV) về Học bổng Chương 

trình Thạc sĩ Chính sách công, niên khóa: 2022 - 2024;  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực của đơn vị mình, phổ biến Công văn nêu trên đến cán bộ, công chức, 

viên chức biết để đăng kí dự tuyển Học bổng Chương trình Thạc sĩ Chính sách 

công, niên khóa: 2022 - 2024. 

Hồ sơ, quy trình và thời gian đăng kí thực hiện theo quy định tại Công 

văn số 1374/2022/CV-FSPPM đính kèm Công văn này. 

Sở Nội vụ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, P. CCVC.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Trịnh Xuân Long  
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