
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYÊṆ ĐÌNH LÂP̣ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 887 /UBND - NV 

  

   Đình Lâp̣, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

    V/v triệu tập Đội viên Đề án 500  

 tham dự lớp bồi dưỡng tại TP Hà Nôị 

 

 

                     Kính gửi: UBND các xa:̃ Bính Xá, Bắc Xa, Cường Lơị, 

                                  Đồng Thắng, Châu Sơn, Bắc Lañg, Thái Bình, Lâm Ca. 
 

 Thưc̣ hiêṇ Công văn số Số: 824 /SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/8/2019 của 

Sở Nôị vu ̣tỉnh La ̣ng Sơn về viêc̣ triêụ tâp̣ Đôị viên Đề án 500 tham dư ̣lớp bồi 

dưỡng taị thành phố Hà Nôị . Để có cơ sở tổng hơp̣ danh sách Đôị viên Đề án 

500 tham dư ̣lớp bồi dưỡng gửi Sở Nôị vu ̣tổng hơp̣ theo quy điṇh , UBND 

huyên đề nghi ̣ UBND các xã có Đội viên Đề án 500 tham gia công tác thưc̣ hiêṇ 

tốt môṭ số nôị dung sau: 

 1. Lâp̣ danh sách đôị viên tham dự lớp bồi dưỡng gửi về phòng Nôị vu ̣

trong ngày 20/8/2019 (có mẫu danh sách kèm theo ). Đối với Đội viên không 

tham dự lớp bồi dưỡng phải viết đơn trình bày nêu rõ lý do và có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân xã nơi đội viên đang công tác. 

2. Về Thời gian , điạ điểm, kinh phí lớp bồi dưỡng thưc̣ hiêṇ theo văn bản 

số 44/BQLĐA500 ngày 09/8/2019 của Ban Quản lý Đề án 500 trí thức trẻ Bộ 

Nôị vu ̣(gửi kèm theo công văn này). 

Đề nghị UBND các xa ̃có đôị viên Đề án tham gia công tác tạo điều kiện 

để Đội viên Đề án 500 tham gia lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyêṇ; 

- Phòng Nội vụ 02 bản; 

- Lưu: VT. 

 
 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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