
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 749 /SNV-CCVC 

 

Lạng sơn, ngày 28  tháng 6 năm 2021 

V/v thông báo tuyển sinh Chương 

trình học bổng thạc sĩ chính sách 

công năm 2021 

 

 

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 UBND tỉnh tại Văn bản số 

2500/VP-THNC ngày 24/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về chương trình 

học bổng  Chính sách công niên khóa 2021-2023; 

Căn cứ Văn bản số 1969/2021/CV-FUV-FSPPM ngày 18/6/2021 của 

Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam về cấp học bổng chương trình Thạc sĩ 

Chính sách công, niên khóa 2021-2023. 

Sở Nội vụ triển khai chương trình học bổng Chính sách công niên khóa 

2021-2023, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chương trình học bổng 

a) Chương trình học bổng thạc sĩ chính sách công năm 2021 do Bộ Ngoại 

giao Hoa kỳ tài trợ được Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam cấp cho tỉnh 

Lạng Sơn trị giá học bổng 508 triệu đồng (100% kinh phí khóa học). 

- Chỉ tiêu tuyển chọn: 01 người. 

- Chuyên ngành: Phân tích Chính sách. 

b) Đối tượng: Cán bộ, công chức tham mưu hoạch định chính sách tại các 

cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

c) Hạn đăng ký dự thi trực tuyến: 08/8/2021 (tại Website: 

https://fsppm.fulbright.edu.vn/) 

(Các nội dung về điều kiện dự tuyển, hồ sơ, hình thức tuyển sinh chi tiết tại 

Thông báo số 001/2021/TB-FSPPM ngày 29/4/2021 của Trường Đại học 

FULBRIGHT Việt Nam có đính kèm trên hệ thống VNPT iOffice) 

2. Trình tự triển khai, thông báo 

a) Các Sở, ban, ngành triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thông báo đến công chức, viên chức 

ngành giáo dục; học sinh, sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình trên. 

https://fsppm.fulbright.edu.vn/
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Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có nhu cầu dự tuyển 

chương trình học bổng theo chỉ tiêu cấp cho tỉnh Lạng Sơn đề nghị gửi danh 

sách đăng ký (theo phụ lục đính kèm) về Sở Nội vụ trước ngày 12/7/2021 để 

thẩm định, báo cáo UBND tỉnh. 

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 trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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