Cn c Công vn s 4676/UBND-SNV ngày 19/6/2018 ca UBND thành ph v ch tiêu phát trin ngun
nhân lc cht lng cao nm 2018, Trung tâm Phát trin ngun nhân lc cht lng cao (Trung tâm) thông báo
v vic tuyn sinh tham gia ào to sau i hc theo án Phát trin ngun nhân lc cht lng cao ( án) t 2 nm
2018, c th nh sau:

1. V tiêu chí ng viên
a) áp ng các tiêu chí ti iu 1 và Khon 1 iu 12 ca Quyt nh s 27/2011/Q-UBND ngày 10/9/2011 ca
UBND thành ph Ban hành Quy nh v vic ào to, qun lý và b trí công tác i vi ngi c c i ào to theo án.

b) V tiêu chí ngoi ng:
- ng viên ng ký hc ti các c s ào to bng ting Anh: Có chng ch ting Anh IELTS t 6.5 hoc tng ng tr
lên;
- ng viên ng ký hc ti các c s ào to bng ting Pháp: Có chng ch ting Pháp TCF t 450 hoc tng ng tr
lên;
- ng viên ng ký ngành Y- Dc và Lut có im IELTS t 7.0 tr lên hoc tng ng và không có im k nng di
6.5;
- Ti các c s ào to không s dng ting Anh và ting Pháp: ng viên phi áp ng yêu cu ngoi ng ca c s ào
to.

c) Vic c i ào to sau i hc i vi i tng ào to theo Chính sách phát trin ngun ngun nhân lc cht lng cao c
thc hin theo quy nh ti các Khon 1, Khon 2 và Khon 3 iu 7 ca Quyt nh s 15/2018/Q-UBND ngày
09/4/2018 ca UBND thành ph à Nng v vic Ban hành Quy nh v t chc, qun lý công tác ào to, bi dng
và ch tr cp ào to, bi dng i vi cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng ang công tác ti các c quan, n v
thuc thành ph à Nng.
Vic xem xét các tiêu chí, iu kin tham gia án s cn c theo quy nh có hiu lc ti thi im xét tuyn[1].

2. H s ng ký, thi gian và a im nhn h s
H s ng ký (theo mu ính kèm), bao gm:
a) n xin tham gia án;
b) Công vn ca c quan, n v gii thiu ng viên tham gia án.
c) Các vn bn khác (bng tt nghip i hc; lý lch cán b, công chc, viên chc; quyt nh tuyn dng công chc,
viên chc; chng ch ngoi ng).

Thi gian nhn h s: T ngày 10/10/2018 n ht ngày 12/11/2018

a im nhn h s: Tng 29, Trung tâm Hành chính à Nng, s 24 ng Trn Phú, qun Hi Châu, thành ph à
Nng.

bit thêm chi tit xin liên h qua hp th in t cphud@danang.gov.vn hoc edutrain.
cphud@danang.gov.vn hoc in thoi: 02363.565638 (gp bà Nguyn Th Thu Trang).
.

[1] Ngày 07/7/2017, HND thành ph ã ban hành Ngh quyt s 107/2017/NQ-HND v ban hành quy nh
chính sách phát trin ngun nhân lc cht lng cao khu vc công thành ph à Nng. Hin nay, S Ni v ang tin
hành tham mu UBND thành ph d tho vn bn quy phm pháp lut làm c s trin khai Ngh quyt này.

