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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc làm việc với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 

Ngày 24/6/2020, tại phòng họp tầng II - UBND huyện, đồng chí Đổng Tiến 

Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc làm việc với Trường Đại học 

Nông lâm Bắc Giang. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; phòng Nội vụ; phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. 

Sau khi nghe Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang giới 

thiệu về các ngành nghề đào tạo và được tuyển sinh, đào tạo đối với những người 

trên địa bàn huyện Văn Quan mong muốn được học tập để nâng cao trình độ 

chuyên môn; ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp. Đồng chí Đổng 

Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung sau: 

1. Đồng ý cho phép Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang tiến hành khảo sát 

và tuyển sinh trên địa bàn với các ngành đào tạo mà nhà trường được cấp phép 

theo quy định. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện, phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc 

Giang tham mưu văn bản triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo đến các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (theo nội dung Công văn số 

468/TB-ĐHNLBG-ĐT; số 469/ĐHNLBG của Trường Đại học Nông lâm Bắc 

Giang gửi kèm). 

3. Giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên liên kết, 

phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang tổ chức công tác tuyển sinh 

theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công 

chức của đơn vị và phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên tổ chức tuyển sinh theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn được biết và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NV; NN&PTNT;  

LĐ,TB,XH-DT; Trung tâm DVNN; 

Trung tâm GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 



2 

 

 

 

 

 

 


