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Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
’
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Đông Hà, ngày 15 thảng 7 năm 2018
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Cănịcứ thông báo sổ 56/TB-TBDCB ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Trường Đào
tạoTBoĩ dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ thông tin và
truyền thông về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại
Quảng Trị. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức chiêu sinh và mở lớp bồi
dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Ke hoạch thi cụ thể như sau:
1. Thòi gian: Khai giảng ngày 4/8/2018.
2. Địa điểm học: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
3. Đối tượng đăng ký dự thi:
* Lóp bồi dưỡng chuyên viên chính:
- Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương nhưng
chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên
viên và tương đương đang làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định
của pháp luật, muốn nâng cao kiến thức để chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên
chính.
- Cá nhân có nhu cầu.
* Lớp bồi dưõng chuyên viên:
- Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương chuẩn bị nâng ngạch lên
chuyên viên.
- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa qua khóa bồi
dưỡng chuyên viên.
- Đối tượng chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ
quan hành chính nhưng chưa qua khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước.
- Cá nhân có nhu cầu.
5. Liên hệ:Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ - Đông Hà- Quảng Trị.
Website: qtb.phqt.hueuni.vn.
Điện thoại: 0233.3560661- Di động: 0945.373.215 ( Cô Mai)
Kính mong nhận được sự quan tâm hợp tác của quý đơn vị.
Xin trân trọng cảm ơỉ
N oi nhận:

- Như trên;
- Lim VP.

