
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BTNMT - KHCN 

V/v thông báo tuyển chọn tham gia Đề án 

đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và 

công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế 

hoạch năm 2020. 

 

               Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ 

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 

792/BKHCN-TCCB về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế hoạch 

năm 2020. 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đề nghị các đơn vị 

nghiên cứu, đăng ký hồ sơ dự tuyển (chi tiết hướng dẫn tại văn bản kèm theo 

Công văn này). 

Hồ sơ dự tuyển của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, sau khi hoàn thiện 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị gửi trực tiếp về 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công 

nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: visti@most.gov.vn ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp); 

- Lưu: VT.KHCN. LTT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cương 
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