BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIP VIET NAM
S:

g

/HVN-TCCB

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
JJc 1p - Tçr do - Hnh phüc
Ha Nói, ngày 03 tháng 6 nám 2021

V/v: dào tao, bi duöng näm 2021

KInh g11i: Các dan v trong H9c vin

Can cuir Nghj djnh s 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa
ChInh phü v dào tao, bi duo'ng can b, cong chüc, viên chtirc;
Thrc hin Nghj quyêt cüa Dãng üy H9c vin Nông nghip Vit Nam tai kST
h9p t chuirc ngày 28 tháng 5 nàm 2021 v cong tác can b, can cur vào nhu câu
cong tác và diu kin thrc t cüa Hçc vin trong diu kin djch bnh hin n
4OOV%
Giárn dc Hpc vin dr kin t chuirc các lap dào tao, bi durOng trong näm 2
NONG HG
nhu sau:
1. Các lOp dào to, bi dffErng:
1.1. Lóp I/ia' nhtt: Bii du'ông v cong Iác ian/i dçw quán 1j
a) Ni dung: BM du&ng quán tr dai h9c theo mô hInh tiên tin; phi..rang
pháp lãnh dao, quán 1, khoa hçc và xã hi, k näng xuir 1' Cong vic, van ban
pháp 1utt mài, thông tin thai sir, tng quan các linh virc ngành ngh chü hrc,
tiêm nàng...
b) Giãng viênfBáo cáo viên: Giãng viên!chuyên gia cüa H9c vin Nông
nghip Vit Nam, HQc vin Quân 1 giáo diic, B, ngành, doanh nghip có kinh
nghim quãn lr và thrc tin san xuk
c) Di tuçmg tham gia: Viën chi'rc và ngiiai lao dng (viên chüc) quãn l
cAp khoa, phông/ban và tuong duang.
d) Thai gian: bAt du tü ngày 15 tháng 6 11am 2021.

1.2. Lóp

I/ia' hai: Bi dwô'ng nâng cao náng lrc quãn Irj van phbng, k9

nàng mêm
a) Ni dung: quân trj van phông, k' nàng mm
b) Giáng viên/Báo cáo viên: Giáng viên!chuyên gia cüa H9c vin Nông
nghip Vit Nam, H9c vin Quán l' giáo duc, B, ngành.
c) D6i tucmg tham gia: Chuyên viên dang cOng tác tai các khoa,
ban/phông và tirnng duang.
d) ThO'i gian: bAt dAu tuir ngáy 01 tháng 7 nàm 2021.

2. HInh thüc hoc: HQc Online.
3. Kinh phi: HQc vin chi trã.
Giám dôc Hpc vin d ngh Trumg các dan vj ph bin ni dung trên và
tto diu kin d vien chirc cüa dan vj mInh tham gia các lop dào tao, bi duöng
khi H9c vin có thông báo t chrc hçc./.
1Vo'i nl,âiz:
- Nhu trên;
- Luu: VT,TCCB.

