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Ha N5i, ngày 3' tháng 12 nám 2021

Kinh giri: Trtxâng các dan vj trong H9c vifl
Thirc hin quy djnh v dào tao, bi duông cong chc, viên chic và ngithi lao
dng (sau day gçi chung là viên chic) cUa H9c vin, Giám dc Hçc vin d nghj
Tnr&ng các dan vj can cü vào vj tn cong tác, tiêu chun chirc danh, tiêu chun chirc
vi lãnh dao, quãn 1' và thu cu xây dirng, phát trin ngun nhân hrc cüa dan vj 1p
k hoach và däng k~T nhu cu dào tao, bi duO'ng viên chic theo biu mu sau:
I. Các ló'p bi dtrô'ng chun hóa viên chfrc theo tiêu chuân nghip vii cüa
chtrc danh:
Thy theo s krçing ngii cThng k, Hçc vin sê ma lOp ti H9c vin hoc Cu CáC Viêfl

chirc di hoc tai các ca sO duçc giao nhim viii dào tao.
II. Kê hotch dào to, bi dtrö'ng nâng cao trinh d chuyên môn, nghip
vi r trong ntthc Va nu*c flgOài
1. Dào 4w, bEi dwông trong nithc (mâu 1.)

a) Dào tao thac si, tin si
b) Dào tao van bAng 2
c) Bè,i duàng chuyên môn, nghip vii khác theo yêu cAu cüa t1rng vj trI vic
lam (ghi rO ni dung)
2. Di cong tác, h3i tháo, thrc h&n dc tài trong nu'ó'c (mâu 2)

3. Dào 4w, bi dwng nithc ngoài (mâu 3)
a) Dào tao thac si, tin si
b) Bè,i duang ngoai ngu (theo các mirc trInh d khác thau)
c) Bi duang chuyên môn, nghip vi khác theo yêu cAu cüa trng vj tn vi
lam (ghi rO ni dung).
4. Di cOng tác, h3i tháo, du ljch ntthc ngoài (mu 4)
Dé nghj Tru&ng dan vj thông báo cho cOng chüc, viôn chüc, ngu&i lao dng cCia
dan vj 1p k hoach thu cAu dào tao, bi duO'ng, k hoach cong tác trong, ngoài nuOc.
Ban T 6 chüc can b can cir vào bàn k hoach d ra Quyt djnh tninh Giám dc.

Ban k hoch thu cu dào tao, bM dixö'ng, k hoach cong tác cUa viên chirc g1ri
v Ban T chirc can b (bàn mm g1ri qua Email: btkvan@vnua.edu.vn) tnrOc ngày 15
tháng0l näm 2022.
Trân trçng./.
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