
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Lộc Bình, ngày      tháng  8  năm 2021 

V/v thông báo Chương trình học 

bổng e-ITEC 2021-2022 của 

Chính phủ Ấn Độ 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 470/SNgV-LSHTQT ngày 06/8/2021 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo các khóa đào tạo trực tuyến trong khuôn khổ 

Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ. 

 Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ dành cho 

cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo Tiếng Anh và có nhu cầu tìm 

hiểu, học tập, bồi dưỡng theo các lĩnh vực, chủ đề như: Đầu tư, giáo dục, nông 

nghiệp, y tế, việc làm, tài chính, quản lý chi tiêu công, thiết kế và thực hiện các 

chính sách tiền lương hiệu quả, đổi mới hành chính, tăng cường khả năng lãnh 

đạo và kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19, phụ nữ và phát triển doanh 

nghiệp, thiết kế và đổi mới doanh nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, nước 

và các yếu tố vệ sinh an toàn,...(thông tin chi tiết từng khóa học trên website 

https://itecgoi.in/e-itec).  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thông tin 

đến cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện đăng ký 

tham gia các khoá học nêu trên. Trường hợp cơ quan, đơn vị có cán bộ có nhu 

cầu tham gia các khoá học đề nghị thực hiện theo các bước sau: 

1. Bước 1: Ứng viên nộp Hồ sơ online tại website: https://itecgoi.in/e-itec. 

2. Bước 2: Ứng viên thông báo họ tên đầy đủ và khóa học đã đăng ký cho 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam qua Email: scholarships.hanoi@mea.gov.in. 

Đầu mối liên hệ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam: Bà Tuyết Trịnh, Cán bộ 

Đại sứ quán, ĐT: 02438244990, Email: scholarships.hanoi@mea.gov.in hoặc 

dp.hanoi@mea.gov.in 

(Gửi kèm Danh sách các khóa đào tạo) 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.  

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP(HVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Chiều 
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