
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:         /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày       tháng  11  năm 2022 

V/v thông báo chiêu sinh khóa “Bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn 

thông tin” năm 2022 

 

  

Ngày 23/11/2022, Sở Nội vụ nhận được văn bản số 1000/TB-TBDCB ngày 

26/10/2022 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền 

thông về việc chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2022; 

Sau khi xem xét, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin đến các 

viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp có nhu cầu 

bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nội 

dung công văn của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và 

truyền thông. 

Trường hợp viên chức có nhu cầu, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi danh sách 

đăng ký về Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông 

trước ngày 30/11/2022. 

(Theo mẫu đính kèm văn bản số 1000/TB-TBDCB ngày 26/10/2022 hoặc cá 

nhân có nhu cầu bồi dưỡng đăng ký trực tiếp tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRN2XsKO1M2bRLm5YxFuVFm

RPIuqtpsQh99DgtW0pHYOgMg/viewform). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SNV; 

- Phòng CCVC; 

- Wesite SNV; 

- Lưu: VT, (HVK). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 

 

           Kính gửi:  

 - - Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp  

     trực thuộc UBND tỉnh; 

- - UBND các huyện, thành phố. 
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