
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Số: 246/VP-NC 
V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng  

của Học viện Tư pháp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5  năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
Ngày 19/5/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được         

Thông báo số 639/TB-HVTP ngày 18/5/2022 của Học viện Tư pháp về việc 

chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và 

giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (lần 2); Thông báo  số 640/TB-HVTP ngày 

18/5/2022 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đội ngũ chuyên gia, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Thông báo nêu trên (liên thông 

qua Phần mềm quản lý văn bản) đến các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi để 

thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tham 

gia bồi dưỡng nếu có nhu cầu./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (Thg).                               

 

                      

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tạ Văn Dũng 
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