BO LAO DÔNG - THUONG BINH1

CONG HOÀ X HOI CHn NGHIA VIÆT NAM

VÀ X HQI

DÙc l-p Ty do - H¡nh phúe

TÓNG CrC GIÁO DrC NGHÈ NGHuEP

S6:A9A TCGDNN-ÐTCQ

Hà Noi, ngàyAM tháng 02 nm 2022

V/v mÝi tham du t-p huân hÙi ông thi
22 nghê thi diêm chuyên giao të Dírc

Kính gúri: Các thành viên HÙi dông thi quÑc gia 22 nghÁ érc

Thue hien Quyêt dinh só934/QÐ-LÐTBXH ngày 18/7/2018 cça BÙtruong
B

Lao dong - Thuong binh và X

hÙi phê duyÇt Kê ho¡ch và Quy dËnh dê to

chc dào tao thí diêm trinh Ù cao dang cho 22 nghÁ trong diem cáp Ù quóc té,

Tong cuc Giáo dåc nghê nghiÇp phôi hãp vói Tâp doàn dào t¡o Avestos (rc)
và Cong ty Cô phân Tién bÙ QuÑc tÃ AIC to chée t-p hu¥n cho thành viên các
hÙi dông thi 22 nghê chuyên giao tër úc,
Thoi

cu thê nhu sau:

gian: 05 ngày (tü ngày 14/02/2022 d¿én h¿ét ngày 18/02/2022), khai

m¡c lúc 8 giò ngày 14/02/2022 (có chuong trinh chi tiêt kèm theo).

Dja diêm: Tâng 3 HÙi truong Hoa sen 6, Khách s¡n Kim Liên, sô 5-7 Dào

Duy Anh, Hà NÙi.

Thành phân:

Thành viên HÙi ông thi quôc gia 22 nghê úc; ¡i diÇn
Vien Tiêu thç công nghiÇp và Ký nng nghê Leizig; ¡i diÇn T-p oàn dào t¡o
Avestos (Ðuc), vàthành viên các hÙi ông thi 22 nghê chuyên giao të uc.
-

Tong cuc Giáo dåc nghê nghiÇp trân trÍng kính moi các thành viên HÙi
dong thi quõc gia 22 nghê rc tói då buôi khai m¡c hÙi ngh/./.
Noi nhn:
- Nhu trên;
-

Tông cyc truong (ê b/c);

PTCT Pham Vk
- HWK Leipzig,
-

-

-

Quóc Binh (Ã b/c),

TL. TÓNG CrC TRUÖNG
Vr TRUÓNG Vr ¢O TAO CHINH QUY

ONG-TU

Tâp doàn ào t¡o Avestos;
Công ty AIC;
Luru: VT, DTCQ.
vü Xuân Hùng

Moi thong tin chi tiêt xin liên hÇ vói ong chi Hoàng ThË Hieu
thoai: 0973532678/0987341382; zalo 0973532678.

- Cán bÙ

Ban To chúc HÙi

nghi; diÇn

