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Doc lap - Tu’ do - Hanh phùc
Già Lai, ngày 28 thàng 02 nàm 2022

THONG BAO CHIEU SINH
Boi duòng Nghièp vu quàn ly Giào due cho càn bò quàn ly giào due
truòng Màm non, Tièu hoc, Trung hoc Co’ su nàm 2022
Kinh giri: Phòng Giào due và Dào tao càc Huyèn, Thi xà, Thành phò.
Càn cu Quyèt dinh sò 372-QD/TU ngày 03 thàng 11 nàm 2021 cùa Tinh Ùy Già Lai
^
>
ve phè duyèt Kè hoach dào tao, bòi duòng càn bò, còng chùc, vièn chùc nàm 2022; Quyèt
dinh 122/QD-UBND ngày 25 thàng 01 nàm 2022 cùa Ùy ban nhàn dàn tinh Già Lai ve phè
duyèt kè hoach và du toàn kinh phi dào tao, bòi duòng càn bò, còng chùc, vièn chùc nàm
2022;
\
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Càn cù Kè hoach sò 36/KH-CBSP ngày 08/02/2022 cùa Truòng CDSP Già Lai vè Kè
hoach bòi duòng nàm 2022, Truòng Cao dàng Su pham Già Lai thóng bào chièu sinh bòi
duòng nghièp vu quàn ly giào due cho càn bò quàn ly giào due truòng Màm non, Tièu hoc,
Trung hoc Co sò nàm 2022 nhu sau:
1. Dòi tuong chièu sinh
Hièu truòng, phò hièu truòng, khòi truòng, tò truòng chuyèn mòn và càn bò nguòn
thuòc su quàn ly cùa càc phòng Giào due và Dào tao trong tinh Già Lai.
2. Chi tièu: 06 hoc vièn/phòng giào due.
3. Ho su và thu tue dàng ky
- Phòng Giào due và Dào tao xét duyèt danh sàch, trình UBND Huyèn, Thi xà, Thành
phò ra quyèt dinh cù di hoc (danh sàch trich ngang theo màu dinh kèm).
- Quyèt dinh cù càn bò di hoc gùi vè phòng Dào tao truòng Cao dàng Su pham Già
Lai, truòc ngày 20 thàng 5 nàm 2022.
4. Kinh phi bòi duòng: Ngàn sàch càp.
5. Thòi gian cùa khóa hoc
Hoc vào càc ngày thù 2 dèn thù 6, tù 01/6/2022 dèn 30/9/2022.
6. Thùi gian và d|a dièm tap trung
Dia diém: Tai khoa Càn bò QLGD, truòng Cao dàng Su pham Già Lai.
Thòi gian: 08 giù 00 ngày 01 thàng 6 nàm 2022.
Nèu don vi nào có nhu càu cù càn bò di hoc nhièu hon chi tièu trèn, dè nghi lièn hè vói
phòng Dào tao truòng Cao dàng Su pham Già Lai truùc ngày 20 thàng 5 nàm 2022 dè phòi
hop thirc hièn.
Dia chi lièn hè: Sò 126 Lè Thành Tòn, Tp. Pleiku, tinh Già Lai.
Diènthoai: 02693877365 hoàc 0345767777 email: phongdaotao.c38@gmail.com.
Thòng bào chièu sinh này thay giày bào nhàp h o c .^ Noi nhàn:
- Sà GD&DT Già Lai (de bào cào);
- Nhu kinh gùi (dè phòi hap thuc hièn);
- Luu: VT, DT.
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