
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1724/TB-ĐHKT-NHSU TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2019  

 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính  

 

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là một trong những điều kiện bắt 

buộc để dự thi thăng hạng viên chức hành chính (từ chuyên viên lên chuyên viên 

chính) theo quy định. Do vậy, nhằm tạo điều kiện để viên chức UEH đạt chứng chỉ, 

hoàn thiện hồ sơ dự thi thăng hạng, UEH phối hợp với Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí 

Minh tổ chức khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, dự kiến như sau:  

1. Đối tượng: Viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên (01.003) từ 5 năm 

trở lên (tính từ ngày hoàn thành chế độ tập sự đến ngày 31 tháng 7 năm 2019). 

2. Số lượng: 30-50 học viên. 

3. Thời gian: Sáng thứ Hai - Tư - Sáu (Từ 08g00 đến 11g00) hàng tuần, kéo 

dài trong 10 tuần kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.  

4. Địa điểm: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

5. Nội dung: Theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 

6. Chứng chỉ: Do Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh cấp.  

7. Hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng 

Viên chức tham dự khóa bồi dưỡng được UEH hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng 

(3.150.000 đồng/người). Viên chức không được cấp chứng chỉ sẽ bồi hoàn kinh phí 

bồi dưỡng theo quy định của UEH./- 

Viên chức có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng đăng ký theo đơn vị (Mẫu 

đính kèm) và gửi về Phòng Nhân sự (Ms. Phượng, Email: phuongnth@ueh.edu.vn, 

SĐT: 38229272 - Ext. 15, Di động: 0382 522 688), hạn cuối thứ Năm, ngày 15 tháng 8 

năm 2019./- 

 
Nơi nhận:  
- Các đơn vị thuộc trường; 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NHSU. 
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