
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1250 /SNV-CCVC 

 

Lạng sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

V/v thông báo chương trình học 

bổng thạc sĩ Fintech phát triển 

điạ phương 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

4133/VP-KGVX ngày 12/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 

khai chương trình học bổng thạc sĩ Fintech phát triển điạ phương; 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị về chương trình đào tạo thạc 

sĩ Fintech (Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính), cụ thể như sau: 

1. Thông tin chương trình đào tạo 

Chương trình học bổng thạc sĩ Fintech phát triển điạ phương của Viêṇ 

Quốc tế Pháp ngữ (IFI) trưc̣ thuôc̣ Đaị hoc̣ Quốc gia Hà Nôị. 

- Chỉ tiêu: 01 học bổng. 

- Trị giá học bổng: 35 triệu (tương đương 20% học phí). 

(Thông tin chi tiết xem trên thông báo số 187/IFI-QLKH&HTPT ngày 

30/9/2020 của Viện Quốc tế Pháp ngữ có đính kèm trên hệ thống VNPT-Ioffice 

hoặc trên website: https://www.ifi.edu.vn) 

2. Đối tượng, điều kiện, thời gian đăng ký 

a) Đối tượng 

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý. 

b) Điều kiện  

- Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 32, Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Ngoài ra còn phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong chương trình 

học bổng. 

c) Thời hạn và các hình thức đăng ký dự tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 28/10/2020. 

- Hình thức đăng ký: nộp hồ sơ trực tuyến (online) trên Website: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezp7WcR5uXIpsP5Hp0bT5yjJeZW

cjavCDSQBTYq0ywAqXkWg/viewform 
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3. Trình tự triển khai, thông báo 

- Các cơ quan, đơn vị triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý về chương trình học bổng.  

- Sau khi có kết quả trúng tuyển của người đăng ký dự thi, các cơ quan, đơn 

vị và cá nhân hoàn thiện thủ tục đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo theo quy định phân cấp hiện hành. 

Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Nội vụ 

qua số điện thoại Phòng Công chức, viên chức: 02053.814.676. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ Sở NV; 

- Phòng: CCVC, VP; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hoàng Thị Luân 
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