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THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính”
Kính gửi: ..............................................................................................
Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2007 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và
PTNT II tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm
ngạch kiểm lâm viên chính”, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu bồi dưỡng:
- Trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch kiểm lâm viên chính những
kiến thức chuyên ngành về quản lý nhà nước kiến thức cơ bản về pháp luật, về chuyên
ngành lâm nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm lâm nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn
nghiệp vụ của ngạch kiểm lâm viên chính theo quy định của nhà nước;
- Vận dụng hiểu biết kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản vào việc thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.
2. Đối tượng bồi dưỡng:
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lực lượng kiểm lâm đã tốt
nghiệp đại học trở lên, đang hưởng lương ngạch kiểm lâm viên được qui hoạch sang
ngạch kiểm lâm viên chính.
- Học viên sau khi hoàn tất khóa học được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kiến
thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính”.
Chứng chỉ này là điều kiện để các cơ quan trực thuộc trung ương và địa phương
căn cứ khi tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo quy định của nhà nước.
- Phạm vi chiêu sinh: Các Chi cục kiểm lâm, các Vườn Quốc gia, Cơ quan kiểm
lâm vùng 3.
3. Nội dung chương trình:
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NỘI DUNG
Chức trách, nhiệm vụ công chức kiểm lâm
Pháp luật ứng dụng trong lâm nghiệp
Nghiệp vụ chuyên ngành
Chuyên đề bổ trợ
Viết tiểu luận, tổng kết khóa học
Tham quan thực tế
1

4. Thời gian và địa điểm:
Thời gian học tập: 30 ngày, dự kiến khai giảng vào ngày 10/03/2014; chia thành
03 đợt tập trung, mỗi đợt tối đa 2 tuần.
Địa điểm: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, số 45 Đinh Tiên
Hoàng (đối diện Đài Truyền hình TPHCM), phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
5. Kinh phí học tập:
 Trường đài thọ chi phí học tập, tài liệu. Tiền ăn sẽ được hỗ trợ theo phê duyệt
của Vụ Tài chính;
 Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do đơn vị cử đi học đài thọ.
Các đơn vị đăng ký danh sách học viên theo mẫu đính kèm, bằng thư, fax hoặc
email về Trường, chậm nhất ngày 3/3/2014.
Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký
và cử cán bộ đi học theo đúng thời gian quy định để Trường có kế hoạch mở lớp.
Trân trọng kính chào.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TS. Đinh Công Tiến

Địa chỉ liên hệ:
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II
45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 39101423
Fax (08) 38231515
Email: daotao@cmard2.edu.vn
Website: http://www.cmard2.edu.vn
Liên hệ Phòng QL Đào tạo (Cô Thảo: 0907760506)
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