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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng và an ninh
cho đối tượng 3 và đối tượng 4
Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II trân trọng
thông báo đến Qúy cơ quan, đơn vị và các cá nhân kế hoạch mở các lớp Bồi
dưỡng kiến thức, quốc phòng và an ninh như sau:
1. Mục tiêu:
Bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về quốc phòng, an ninh (QPAN), kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt
động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QPAN. Nâng cao nhận thức, vận
dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị.
Sau khi học xong học viên sẽ:
- Về phẩm chất chính trị: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng,
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
- Về kiến thức: Bảo đảm cho đối tượng bồi dưỡng nắm vững quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; nghệ thuật quân sự
Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ QPAN; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân
sự; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QPAN; kết
hợp QPAN với đối ngoại.
- Về kỹ năng: Bảo đảm cho đối tượng bồi dưỡng hiểu biết và thực hiện tốt
công tác quốc phòng, quân sự ở nơi công tác, nơi cư trú.
2. Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho
đối tượng 3 và tương đương
2.1 Khối lượng kiến thức: 96 tiết.
2.2 Đối tượng 3: căn cứ theo mục 3 chương I của Hướng dẫn số 90/HDHĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh
trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và
an ninh.
2.3 Kinh phí:
- Học phí, tài liệu: 2.500.000đ/học viên;
- Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do đơn vị cử đi học đài thọ.

3. Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho
đối tượng 4 và tương đương
3.1 Khối lượng kiến thức: 32 tiết.
3.2 Đối tượng: căn cứ theo mục 4 chương I của Hướng dẫn số 90/HDHĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh
trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và
an ninh.
3.2 Kinh phí:
- Học phí, tài liệu: 1.500.000 đ/học viên;
- Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do đơn vị cử đi học đài thọ.
Quý cơ quan, đơn vị vui lòng sử dụng Mẫu đăng ký nhu cầu trong phụ lục
kèm theo, phiếu đăng ký vui lòng làm riêng cho từng lớp và gửi về Trường chậm
nhất ngày 15/6/2022 để phòng Đào tạo làm căn cứ lên kế hoạch cụ thể gửi Giấy
báo nhập học cho các đơn vị đăng ký. Thời gian dự kiến mở lớp tháng 6 -7 năm
2022.
Người liên hệ: Hồ Thị Hương Giang (0907082366);
Email: huonggiang@cmard2.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và
PTTN II (45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Điện thoại:
028.39101423)
Nhận được công văn này, Trường rất mong các Đơn vị phúc đáp và gửi
danh sách đăng ký nhu cầu theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế
hoạch mở lớp.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT.
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