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Chi Lăng, ngày  03  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:     
       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

              - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 

Thực hiện công văn số 1349/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 30/9/2019 của 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển chọn thực tập 
sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. 

 UBND huyện Chi Lăng thông báo về Chương trình tuyển chọn ứng viên 
tham gia chương trình thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Có 
Thông báo kèm theo). Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng triển khai các nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai toàn văn bản thông báo trên tại 
bảng tin của trụ sở UBND xã, thị trấn, tại nhà văn hóa thôn, khu phố; đồng thời 
đăng, đọc toàn văn thông báo trên đài phát thanh của thôn, xã, khu phố để nhân 
dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và người lao động biết để đăng ký 
dự tuyển. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng thực hiện thông 
báo về Chương trình tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh nam 
đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn và Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                                                                  
- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

KT.CHỦ TỊCH 
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