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Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ
kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban Đảng, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Huyện ủy, thành ủy các huyện, thành phố;
- Các cơ quan trực thuộc Trung ương tại địa phương;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
với Trường đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2016 – 2021. Sau khi thống nhất
với Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Sở Nội vụ ban hành văn bản khảo sát nhu
cầu đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ mở tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020, cụ thể như
sau:
1. Chuyên ngành khảo sát
Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sĩ đối với 03 chuyên ngành sau:
- Tài chính - Ngân hàng.
- Quản lý công.
- Quản trị doanh nghiệp.
2. Thời gian, hình thức đào tạo
a) Thời gian đào tạo: 02 năm, học ngoài giờ hành chính (thứ 7, chủ nhật),
dự kiến tổ chức tuyển sinh vào Quý III năm 2020.
b) Hình thức đào tạo: Tổ chức đào tạo tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trực tiếp giảng dạy và cấp bằng tốt
nghiệp theo quy định.
3. Đối tượng, điều kiện dự thi
a) Đối tượng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng
viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp đang công tác tại cơ quan, đơn vị đóng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
b) Điều kiện dự thi:
- Có bằng Đại học, chuyên ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên
ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ (trường hợp chuyên ngành không phù
hợp thì phải sau 02 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học).
- Được cơ quan, đơn vị có văn bản đồng ý, giới thiệu cử đi đào tạo.
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4. Kinh phí
Học viên tham gia đào tạo nộp học phí cho Trường Đại học kinh tế Quốc
dân theo quy định của nhà trường. Kinh phí đào tạo do cá nhân tự túc hoặc do cơ
quan, đơn vị cử đi đào tạo hỗ trợ theo quy định.
5. Trình tự triển khai
a) Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp thông báo rộng rãi đến
toàn thể cán bộ, công chức và người lao động để chủ động đăng ký tham gia
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển
nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và địa phương.
Danh sánh đăng ký (theo mẫu đính kèm văn bản này) gửi về Sở Nội vụ
trước ngày 20/7/2020 qua đường văn bản và địa chỉ email:
sonoivutccc@gmail.com
b) Trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ của
các cơ quan, đơn vị, trường hợp đủ số lượng để tổ chức mở lớp tại tỉnh Lạng
Sơn (trên 30 người/chuyên ngành), Sở Nội vụ sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xin chủ trương và phối hợp với Trường đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tuyển
sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tổ chức mở lớp tại Lạng Sơn năm 2020.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai, trong
quá trình thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi với Sở Nội vụ thông qua số điện
thoại Phòng Công chức, viên chức 0205 3814 676./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Sở NV;
- Phòng CCVC, VP;
- Website SNV;
- Lưu: VT.
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