
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             / SNgV-HTQT 
V/v chương trình học bổng toàn phần 

CHEVENING 2022/2023 

   Đắk Lắk, ngày       tháng  9 năm 2021 

       
 

 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.   
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8612/UBND-NC ngày 

9/9/2021 với nội dung giao Sở Ngoại vụ thông báo về chương trình học bổng toàn 

phần CHEVENING 2022/2023 của Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-

len tại Việt Nam. 

Sở Ngoại vụ trân trọng gửi thông tin về chương trình học bổng đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, trường Đại học trên địa bàn tỉnh biết và phổ biến thông 

tin về chương trình học bổng này đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý để 

nghiên cứu, đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu (chi tiết gửi kèm). 

Rất mong các Quý cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường Đại học quan 

tâm, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. U ( -b). 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Châu Thị Hồng Mai  
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