UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1828 /SNV-TCCC
V/v chuyển thông báo tuyển
sinh đào tạo sau đại học năm
2019 của các cơ sở đào tạo

Tiền Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho.

Sở Nội vụ tiếp nhận và chuyển các thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại
học đợt 2 năm 2019 của các cơ sở đào tạo đến quý cơ quan, đơn vị để triển khai
rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý
được biết và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện
dự học của các chương trình đào tạo để đăng ký tham gia dự tuyển (nếu cơ
quan, đơn vị có nhu cầu), gồm:
1. Thông báo số 354/ĐHKTL-SĐH ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Trường
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển
sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng đợt 2 năm 2019 tại Bến Tre.
2. Thông báo số 1017/TB-HCQG ngày 28 tháng 6 năm 2019, Thông báo số
1018/TB-HCQG ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia về
việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2019; Thông báo số
1150/TB-HCQG ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia về
việc điều chỉnh mức thu lệ phí dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2019.
Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo, chuyên ngành đào tạo, đối tượng,
điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, mẫu đăng ký dự
tuyển,..... các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu vui lòng xem và thực hiện
theo hướng dẫn tại các thông báo tuyển sinh kèm theo.
Các thông báo tuyển sinh kèm theo Công văn này được đăng tại Trang
thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.tiengiang.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT SNV;
- Lưu: VT, P.TCCC (1b).
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