Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính

Ngày 21/6/2013, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức lễ bế giảng và cấp
chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên
chính khóa 9/2013. Dự lễ bế giảng có TS. Đinh Công Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ
quản lý Nông nghiệp và PTNT II; Bác sĩ CK II Nguyễn Quang Minh – Phó Giám đốc Trung tâm
y tế cao su, các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý lớp học và các học viên.

Tham dự lớp học có 56 học viên là công chức, viên chức công tác tại các cơ quan: Đại học Thủy
Lợi, Viện nghiên cứu mía đường, Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Viện Nghiên cứu
nuôi trồng thủy sản 2, Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam, Trường Cao đẳng cơ điện và Nông
nghiệp Nam Bộ, Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam, Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản 4,
Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, Trung tâm quốc gia giống thủy sản NN Nam Bộ, Phân
viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Cơ quan thú y vùng VII, Cục Chăn nuôi, Trung tâm
khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định NTTS-Tổng cục Thủy sản, Kiểm toán nhà nước khu vực
XII; Các Trung tâm y tế của các công ty cao su thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam; các cán bộ
quản lý, chuyên viên nhân viên công tác tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cao su Phú
Riềng, Công ty cổ phần Giám định và khử trùng FCC, Công ty CP Bột mỳ Bình An –
Vinabomi…

Kết quả học tập của lớp: 10 học viên xếp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 17,9%); 35 học viên xếp loại khá
(chiếm tỷ lệ 62,5%); 11 học viên xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 19,6%). 56/56 học viên của lớp
đủ điều kiện cấp chứng chỉ.
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