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THƯ CẢM ƠN 

 
Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự chứng kiến của Ông Triệu 

Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ cùng Lãnh đạo gần 40 Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị trong và ngoài Bộ lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử 

tích hợp Cổng Đào tạo trực tuyến của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

tài nguyên và môi trường tại địa chỉ website: http://innet.dttt.vn/ đã thành công, 

tốt đẹp.  

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường xin gửi lời 

cảm ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ của Quý Sở đã bố trí thời 

gian tham dự buổi Lễ.  

Trong quá trình thực hiện Chương trình, mặc dù đã rất cố gắng trong công 

tác chuẩn bị, xong những thiếu sót không thể tránh khỏi; Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường kính mong sự cảm thông và mong muốn 

được đồng hành với Quý Sở trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

quản lý và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ tại địa phương. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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