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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2658/TCGDNN-ĐTCQ
V/v tổng kết công tác hướng dẫn
tổ chức đào tạo của chuyên gia Đức năm
học thứ nhất

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường tham gia đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức
Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch và Quy định
để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ
quốc tế; đến nay, chuyên gia Đức đã hoàn thành việc hướng dẫn, giám sát quá
trình tổ chức đào tạo năm thứ nhất tại các trường tham gia đào tạo thí điểm 22
nghề chuyển giao từ Đức.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tập đoàn Đào tạo Avestos
và Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết
công tác hướng dẫn tổ chức đào tạo của chuyên gia Đức năm học thứ nhất và
triển khai kế hoạch năm thứ hai đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức,
cụ thể như sau:
1. Thời gian: Một buổi chiều, khai mạc 13 giờ 30 phút ngày 23/11/2020.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Khách sạn Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
3. Nội dung Hội nghị:
- Đánh giá tổng kết công tác hướng dẫn tổ chức đào tạo của chuyên gia
Đức năm thứ nhất và triển khai kế hoạch chuyên gia Đức năm thứ 2;
- Đánh giá công tác tổ chức đào tạo thí điểm năm thứ nhất và triển khai kế
hoạch năm thứ 2.
4. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các Vụ, đơn vị có liên quan;
- Các trường tham gia đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức, gồm
đại diện: Lãnh đạo nhà trường, Trưởng phòng đào tạo hoặc cán bộ đầu mối
theo dõi lớp thí điểm;
- Đại diện Tập đoàn Đào tạo Avestos; Công ty AIC.
5. Kinh phí tham dự Hội nghị: Công tác phí cho đại biểu tham dự Hội
nghị do cơ quan cử đại biểu chi trả theo quy định hiện hành.
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Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng kính mời Quý Trường cử đại
biểu tham dự Hội nghị và đăng ký với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua
Website của Vụ Đào tạo chính quy, mục “Đăng ký hội thảo online”; địa chỉ:
https://daotaocq.gdnn.gov.vn/dang-ky-hoi-thao/) hoặc liên hệ điện thoại
0243.9745.196, email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 19/11/2020.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Tập đoàn Đào tạo Avestos (để phối
hợp thực hiện);
- Công ty AIC (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, ĐTCQ.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Vũ Xuân Hùng

Ghi chú: Các trường cần biết thêm thông tin về Hội nghị có thể liên hệ với đồng chí
Nguyễn Viết Vinh - chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
điện thoại: 0988.356.323; zalo Viết Vinh (0988356323).

