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Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị 

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận được Công 

văn số 22/HVTP-BDCB ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Học viện Tư pháp về việc 

chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và kỹ năng, 

nghiệp vụ năm 2017 tại Học viện Tư pháp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu 

trưởng, căn cứ vào đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của các đơn vị, 

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo thông tin về các lớp học như sau: 

1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Học trong 2 tháng, vào thứ bảy 

và chủ nhật, khai giảng ngày 11/3/2017 tại Học viện Tư pháp). 

2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Học trong 2 tháng, vào thứ bảy và chủ 

nhật, khai giảng ngày 04/3/2017 tại Học viện Tư pháp). 

3. Các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu. 

Thông tin chi tiết về đối tượng, nội dung học, địa điểm, điều kiện và thủ tục 

nhập học được quy định cụ thể trong Công văn số 22/HVTP-BDCB ngày 11 tháng 

01 năm 2017 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch 

Chuyên viên, Chuyên viên chính và kỹ năng, nghiệp vụ năm 2017 tại Học viện Tư 

pháp (gửi kèm theo Công văn này). Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo để 

cán bộ, viên chức được biết và lập danh sách cán bộ, viên chức đăng ký tham gia 

các khóa bồi dưỡng nêu trên gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (theo địa chỉ email: 

tccb@hlu.edu.vn) chậm nhất vào 12h00’ ngày 24/02/2016 để Phòng tổng hợp, báo 

cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định. 

Các đơn vị không gửi danh sách coi như không có nhu cầu cử cán bộ tham gia 

các khóa bồi dưỡng nêu trên. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 
- Cổng thông tin điện tử (để đưa tin); 
- Lưu: VT, TCCB. 
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