CÔNG TY CP TƯ VẤN GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2022

Số: 018/TB-CBQL

THÔNG BÁO
(V/v Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước năm 2021)
Kính gửi: LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, CÁC TRƯỞNG PHÒNG BAN
Căn cứ Nghị định số 101/2017/ NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Thủ tướng
chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa,
Thể Thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và dụ lịch;
Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh và nhu cầu nâng cao trình
độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác
tại các cơ quan, đơn vị.
Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường Cán bộ
Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
Quản lý nhà nước năm 2021, cụ thể như sau:
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

I.

1. Đối tượng:
-

Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương các cơ quan, doanh
nghiệp thuộc các Bộ, ngành, doanh nghiệp.

-

Công chức ngạch cán sự và tương đương đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên.

-

Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức:
-Thời gian học: Ngày 16/06/2022 học ngoài giờ hành chính, 320 tiết (Theo quyết
định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018).
3. Kinh phí: 2.500.000đ/ học viên.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

II.

1. Đối tượng:
-

Trưởng phòng, phó phòng và tương đương các đơn vị.

-

Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng, tương đương và cá nhân có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức:
-

Thời gian học: Ngày 16/06/2022 học ngoài giờ hành chính, 240 tiết (Theo Quyết
định số 2641/QĐ-BNV ngày 12/12 năm 2018).

3. Kinh phí: 2.800.000đ/ học viên.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

III.

1. Đối tượng:
-

Trưởng phòng, phó phòng và tương đương các đơn vị.

-

Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng, tương đương và cá nhân có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức:
-

Thời gian học: Ngày 16/06/2022 học ngoài giờ hành chính, 112 tiết (Theo Quyết
định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11 năm 2019).

3. Kinh phí: 3.200.000đ/ học viên.
Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du
lịch- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đơn vị tuyển sinh: Công ty Cổ Phần Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Phòng 503, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 0904509956 (Ms My) Zalo: 0367100993
Email: thaomy.daotaohanoi@gmail.com
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
-

Chứng minh nhân dân (photo công chứng)

-

Phiếu học viên (theo mẫu)

-

2 ảnh 3x

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Các phòng ban DN;
- Lưu Vp.

TRẦN NGỌC NHÂN

