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V/v cử CCVC đi học 

nước ngoài 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 
 

 

        Kính gửi:  
 

 

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 

- Các Viện: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam, Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 

Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT, Viện Thú y, 

Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch. 

 

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Khóa học ngắn hạn tại 

Thái Lan, nội dung cụ thể như sau: 

1. Các Khóa đào tạo 

a) Khóa 1: Khóa đào tạo: “R&D in postharvest and processing technology 

for food security” từ ngày 07-27/11/2019 (chi tiết khóa học có trong tài liệu gửi 

kèm theo), chỉ tiêu 02. 

b) Khóa 2: Khóa đào tạo “Promoting livelihood and food security 

diversified farming practives using integrated system and participatory 

approachs” từ ngày 11-29/11/2019, chỉ tiêu 02. 

c) Khóa 3: Khóa đào tạo “Sufficiency economy philosophy: Tool for 

sustainble rural development” từ ngày 29/10-21/11/2019, chỉ tiêu 05. 

2. Yêu cầu đối tượng: công chức/viên chức có kinh nghiệm công tác trong 

lĩnh vực khóa đào tạo đề cập, tuổi dưới 50, sức khỏe tốt, thông thạo tiếng Anh, 

chưa tham dự khóa học tương tự tại Thái Lan. Cán bộ nữ đang trong thời gian 

mang thai được coi là không thích hợp để tham dự khóa đào tạo. 

3. Các đơn vị cử người: 
Tên khóa Đơn vị cử người Chỉ tiêu 

Khóa 1 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 01 

Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch 01 

Khóa 2 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 01 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 01 

Khóa 3 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 

Nam, Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT, Viện 

Thú y (Mỗi đơn vị cử 01 người) 

05 

- Tài liệu, mẫu đơn đăng ký có tại địa chỉ       

                https://www.mard.gov.vn/Pages/Dao-Tao.aspx 

- Hồ sơ: Công văn cử người (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, điện 

thoại, email liên hệ), 03 Bản đơn đăng ký, bản phô tô hộ chiếu, chứng chỉ tiếng 

Anh. 

https://www.mard.gov.vn/Pages/Dao-Tao.aspx


Căn cứ nhu cầu đào tạo, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đáp ứng yêu cầu 

tham dự khóa học. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 27/7/2019. Quá thời hạn 

nêu trên mà đơn vị không có Văn bản cử người và hồ sơ, Bộ sẽ chuyển chỉ tiêu 

đào tạo cho đơn vị khác. 
 

 Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ công chức theo dõi: Đ/c Mai Hương- 

Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0377212778- 

08048121./. 

 
Nơi nhận:  

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
- Lưu: VT, TCCB.  
  

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Nhạn 
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