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Về việc chiêu sinh lớp
“Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34”
Kính gửi: ---------------------------------------------------------------------------Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ
Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã trải qua 33 khóa kể từ những ngày đầu của thập
niên 90 của thế kỷ trước. Chương trình luôn được các học viên đánh giá rất cao và hầu
hết các học viên tốt nghiệp đều giữ các vị trí quản lý chủ chốt và đã đóng góp nhiều
cho sự thành công của doanh nghiệp.
Một trong những yếu tố chính dẫn đến thành công của chương trình Giám đốc
doanh nghiệp là việc thường xuyên điều chỉnh và cập nhật phù hợp với sự thay đổi của
môi trường kinh doanh. Với mục đích tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tiếp tục
mở lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34”.
1. Mục tiêu bồi dưỡng:
Sau khóa đào tạo, học viên:
- Có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp;
- Có kỹ năng tư duy chiến lược và tổ chức nhân sự;
- Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quản trị để tự tin điều hành
doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt
2. Đối tượng học viên:
Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, đơn vị và đội ngũ kế cận.
3. Nội dung chương trình:
Thời lượng: 800 tiết (không tính thời gian viết và bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp)
4. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: dự kiến khai giảng trong tháng 4/2014 (mỗi đợt tập trung khoảng 1
tháng)
Địa điểm tổ chức lớp: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II (đối
diện Đài truyền hình TP.HCM), số 45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM.
Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách học viên gửi về Trường theo mẫu đính
kèm bằng thư, điện thoại hoặc Fax, chậm nhất là ngày 18/3/2014 để nhà Trường tiến
hành các thủ tục cần thiết và gửi giấy báo nhập học đến các đơn vị và cá nhân đã đăng
ký tham dự.
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5. Kinh phí học tập:
Tiền học tập và tài liệu:

14.500.000đ/học viên

Trường có phục vụ ăn, nghỉ trong thời gian học tập cho học viên có nhu cầu.
Học viên xin vui lòng liên lạc với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ học viên của Trường
theo số điện thoại 08.38231777 (từ 6 giờ đến 22 giờ) để biết các chi tiết cụ thể.
Toàn bộ kinh phí học tập do đơn vị cử học viên đi học đài thọ.
Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký
theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế hoạch mở lớp.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Phòng TCKT, Quản trị, TCHC;
- Trung tâm DV hỗ trợ học viên;
- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

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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