BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT II

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/TB-TCBQLNN II

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh các lớp hạng, ngạch
Kính gửi:
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía Nam;
- Chi cục Thú y vùng;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
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 3 lớp như sau:
1. Lớp Bồi dưỡng chức danh Kiểm dịch viên động vật Mã số: 09.316
- Đối tượng: Công chức đủ điều kiện thi lên ngạch kiểm dịch viên động vật;
Công chức giữ ngạch kiểm dịch viên nhưng chưa có chứng chỉ hoàn thành lớp bồi
dưỡng ngạch kiểm dịch viên động vật; Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương
đương có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm dịch viên động vật.
- Điều kiện: Học viên ở ngạch Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật và tương
đương.
- Kinh phí:
+ Học phí, tài liệu: 4.000.000 đ/học viên;
2. Lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III Mã số: V.03.04.11
- Đối tượng: Những người đang giữ chức danh chẩn đoán bệnh động vật hạng
III nhưng chưa có chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh chuyên ngành này ở hạng
III; Những viên chức giữ chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng IV hoặc
viên chức thuộc đối tượng dự thi hoặc xét thăng hạng chẩn đoán viên bệnh động vật
hạng III; Các trường hợp khác theo quy định.
- Kinh phí:
+ Học phí, tài liệu: 4.000.000 đ/học viên;
3. Lớp bồi dưỡng chức danh Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III - Mã
số: V.03.05.14
- Đối tượng: Viên chức giữ hạng kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III nhưng
chưa có chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh chuyên ngành Kiểm tra viên vệ sinh
thú y hạng III; Viên chức giữ chức danh Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng
IV hoặc các đối tượng dự thi hoặc xét thăng hạng kiểm tra vệ sinh thú y hạng III;
Các trường hợp khác theo quy định.

- Kinh phí:
+ Học phí, tài liệu: 4.000.000 đ/học viên;
4. Hình thức và thời gian:
- Lớp học các ngày trong tuần theo hình thức trực tuyến;
- Lớp học dự kiến khai giảng vào giữa tháng 11/2021.
5. Điều kiện tham gia lớp học:
Học viên cần có địa chỉ gmail và một trong những thiết bị kết nối mạng
Internet như sau:
- Laptop hoặc máy vi tính để bàn hệ điều hành windows có micro và
webcam/camera, có cài đặt một trong các trình duyệt web Cốc Cốc, Edge
Chrominium, Chrome, Firefox. Chip xử lý tối thiểu là 2 nhân, RAM 4 Gb.
- Macbook có cài các trình duyệt web.
- Máy tính bảng Ipad, Samsung tab…
- Mạng Internet có tốc độ tối thiểu 16 Mb/s (2 MB/s) (Học viên có thể tự kiểm
tra thông qua trang https://www.speedtest.net/).
6. Biểu mẫu đăng ký: (phụ lục đính kèm)
Yêu cầu các đơn vị dùng đúng mẫu đăng ký (kèm theo) và điền đủ thông tin,
tạo điều kiện cho Trường dễ dàng tập hợp, thống kê kịp thời lên kế hoạch mở lớp
và thông báo cho các cá nhân đơn vị.
Các đơn vị gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) bằng thư và email:
baothuy@cmard2.edu.vn về Phòng Đào tạo KH và HTQT, Trường Cán bộ
QLNN và PTNT II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố
Hồ Chí Minh, ĐT: 028.39101423.
Hạn cuối cùng nhận danh sách, hồ sơ của học viên để nhà Trường có kế
hoạch mở lớp là ngày 15/11/2021.
Người liên hệ: Cô Trương Bảo Thúy, Chuyên viên Phòng Đào tạo, ĐT:
0986.703.475.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Phòng TCKT, Quản trị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Trung Đông
Ban Tổ chức Thị ủy kiến tường, số 38,đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường 1, thị xã
kiến tường, tỉnh Long An

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ
LỚP ………………………………………………………………………………………………………
TÊN CƠ QUAN (không viết tắt): ........................................................................................................................................................................................
ĐỊA CHỈ CƠ QUAN (không viết tắt): .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ĐIỆN THOẠI (nhận ttin khai giảng): ........................................... Email (nhận thông tin khai giảng):...............................................................................
ĐIỆN THOẠI (liên hệ xuất hóa đơn):........................................... EMAIL(nhận hóa đơn điện tử): ...................................................................................
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………………, ngày ……… tháng ……… năm 2021
Lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú

