
 

 

             

 

         Kính gửi:  
                          - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và 

thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2806/UBND-KGVX  ngày 04/7/ 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn 
ngành nông nghiệp và ngư nghiệp (đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Phòng Văn hóa  và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

cấp huyện phối hợp với đơn vị có liên quan thông tin rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn trên địa 

bàn tỉnh và các nội dung có liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp 
và ngư nghiệp để người lao động biết (đính kèm Công văn số 2284/LĐTBXH-
QLLĐNN ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở LĐTBXH (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Luân 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB                             
V/v phổ biến kỳ thi tiếng Hàn ngành nông 

nghiệp và ngư nghiệp 

Trà Vinh, ngày 05  tháng 7 năm 2022 
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