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bồi dưỡng ở nước ngoài 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 

 

Căn cứ Công văn số 1172/CV-VP165 ngày 19/4/2019 của Văn phòng Đề án 

165 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2020; 

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các Vụ, đơn vị thông báo đến công chức, viên 

chức để đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2020 (theo mẫu 

gửi kèm). 

Văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 13/5/2019 để tổng hợp báo 

cáo Lãnh đạo Ủy ban. File điện tử gửi về địa chỉ email 

vutochuccanbo@cema.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng, CN UBDT (đề b/c); 

- Lưu: TCCB. 

VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Thanh 
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ĐĂNG KÝ 

NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 

 

Vụ, đơn vị:............................................................................................ 

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2020, cụ 

thể như sau: 

1. Chương trình bồi dưỡng trung hạn 

- Chương trình kéo dài từ 2 - 6 tháng ở nước ngoài; 

- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo cấp Vụ trở lên và tương đương; tuổi đời không 

quá 50; 

- Số lượng: 15-20 người/chương trình (không hạn chế số lượng lãnh đạo của 

Vụ, đơn vị; tuyển chọn thông qua phỏng vấn trực tiếp với cơ sở đào tạo). 

Địa bàn đào tạo Số lượng Người đăng ký tham gia  

1.Anh   

2. Pháp   

3. Hoa Kỳ   

4. Úc   

5. New Zealand   

6. Nhật Bản   

2. Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ 

- Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ kéo dài từ 3 - 5 tháng ở trong nước, từ  4 

- 5 tháng ở nước ngoài. 

- Các ngôn ngữ đào tạo gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng 

Campuchia. 

- Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức có đủ 3 năm công tác trở lên; tuổi 

đời không quá 40. 

Ngôn ngữ đào tạo Số lượng Người đăng ký tham gia  

Tiếng Anh   

Tiếng Trung   

Tiếng Lào   

Tiếng Khmer   

3. Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài 

Bậc đào tạo Ngành học Số lượng 

Thạc sĩ   

Tiến sĩ   
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