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S6:A0A /TCGDNN-DTCQ

Hà Noi, ngàyAI tháng Ol nm 2022

V/v du tâp huân hÙi dông thi

Kinh gui: . . .

Thuc hien Quyét dËnh sÑ 632/QÐ-HDT ngày 28/12/2021 cça Chç tich HÙi
dông thi quôc gia 22 nghê Déc vê viÇc thành l-p hÙi ông

thi cho 22 nghê ào

tao thi diêm theo bÙ chuong trinh chuyèn giao tu Drc, Töng cuc Giáo dåc nghe

nghiÇp phôi hop vÛi Tâp doàn ão t¡o Avestos, Công ty AIC tô chúc t-p huân
cho thành viên các hÙi ông thi 22 nghê chuyên giao të úc, cs thê:

1. Thoi gian: 05 ngày (tù ngày 14/02/2022 dén hét ngày 18/02/2022), khai
m¡c lúc 8 gio ngày 14/02/2022

2. Dja iêm:

Trung tâm VCCI, sô 9 ào

Duy Anh, Kim Liên, ông

a,

Hà Noi
3. Thành phân:
-

diÃm 22 nghè irc;
Dai dien HÙi dông thi quóc gia 22 nghè Déc;
D¡i diÇn ViÇn Tiêu thç công nghiÇp và Kù nng nghê Leizig;
Dai diÇn Ban chi ¡o

Dào t¡o thí

-

Dai diÇn Tâp doàn dào tao Avestos, rc;

Dai dien Côngty AIC;
Thành viên các hÙi ông
4) Noi dung:
-

thi 22

nghê chuyên giao tù úc.

T-p huân chung ve: quy chê ho¡t Ùng cça hÙi ông

thi; ngh)a v, trách

nhiem cça các thành viên tham gia vào hÙi ông thi; kê ho¡ch thåc hiÇn các nÙi
dung liên quan ên các ky thi tôt nghiÇp.
Các hoi ông thi làm viÇc Ùc l-p vói các nÙi dung chính sau:
dë thi;
-Thông
nht
các
nÙi
dung
ra
- Thông nhât vè iêu kiÇn máy móc thiêt bË, v-t tu cân cho ky thi;

Thông nhât cách thúe thåc hiÇnphânthi vân áp
Kiêm tra minh chúéng ào t¡o cça sinh viên.

tinh huông chuyên môn;

5. Ve ché Ù cça thành viên hÙi ông thi:
Ché do cua các thành viên hÙi ông thi duge Công ty AIC chi trå gÓm các
noi dung
Chi phí di l¡i theo giá vé tàu xe công cÙng nêu có hóa don/cuông vé hãp
le theo quy dinh cça BÙ Tài chính;

- Các thành viêncónhu câu o lai qua dêm t¡i Hà NÙi trong thÝi gian då hÙi

nghË liên hÇ vÛi ban tô chéc hÙi nghË Ã dugc ·t chÑ * t¡i khách san;
-

Tiên n và công tác phí dugc chi trå theo quy Ënh;

- Các thành viên hÙi ông

có chï ký cça co quan/on

thi khi tÛi då t-p huân mang theo giây i duòng

v/ minh và óng dâu theo quy dËnh.

Tong cue Giáo dåc nghÁ nghiÇp trân trong kinh mÝi các thành viên cça hÙi

ông thi 22 nghê chuyên giao të ée ên du hÙi nghi./
KT. TÓNG CYC TRUÖNG

Noi nhan:
Nhu trên,

CYC TRUÖNG
PHÓ TÓNG
NH

Tông cuc truong (dê b/c);

-

HWK Leipzig;

Tâp doàn dào t¡o Avestos;

Công ty AIC;
Các truong tham gia T
-

-

Luru: VT,

22

nghê úc;

DTCQ.

CUC GIAOo ouC

Pham VkQuÑcBinh

Moi thông tin chi tiêt xin liên hÇ vÛi dông chí Hoàng ThË Hiêu - cán bÙ Công ty AIC; diÇn thogi:

0973532678/0987341382; zalo 0973532678.

