
 

 

 

   

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   T   H   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 30/TB-STP 
 

An Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020 

  

THÔNG B O TUYỂN  INH 

LỚ  ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GI  TẠI TỈNH AN GIANG NĂM 2020  

                            

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh  n  iang về việc cho phép 

Sở  ư pháp phối hợp với  ọc viện  ư pháp tổ chức lớp đào tạo nghề đấu giá tại 

tỉnh  n  iang (Văn bản số 5652/VP    -K    ngày 06/11/2019) và ngày 

12/3/2020  ọc viện  ư pháp đồng ý liên kết mở lớp đào nghề đấu giá tại tỉnh  n 

Giang theo Văn bản số 236/HVTP-PĐ &C  V. Sở  ư pháp tỉnh  n  iang 

thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá năm 2020 tỉnh  n  iang như sau: 

1. Chương trình đào tạo:  

-  hời gian đào tạo: 06 tháng 

-  ình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ 

- Chứng chỉ tốt nghiệp:  ọc viên tham gia toàn bộ chương trình đào tạo 

được cấp  iấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá. 

2. Đối tượng: 

-  gười có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các 

chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; 

- Có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên 

được tính từ ngày có bằng tốt nghiệp. 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Thời gian – địa điểm học:  

- Lớp học diễn ra cả ngày thứ  ảy và Chủ nhật hàng tuần. 

-  hời gian dự kiến mở lớp:  háng 11/2020 (nếu số lượng học viên đủ 40 

người). 

- Địa điểm học: tại thành phố Long Xuyên (địa điểm cụ thể sẽ được thông 

báo sau). 

5. Mức thu dịch vụ xét tuyển hồ sơ và học phí:  

5.1. Mức thu dịch vụ xét tuyển hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ/người (nộp tiền 

mặt tại thời điểm thu hồ sơ). 

5.2.   c  h    

-  ọc phí là 14.260.000 đồng/học viên/khóa học (tương ứng với 20 tín chỉ). 

 ọc viên đóng một lần cho toàn bộ khóa học.  
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5.3. Chi  h   hát sinh 

Chi phí phát sinh là tổng mức chi phí phát sinh dự kiến cho toàn khóa học, 

gồm các khoản: Chi phí vé máy bay, taxi hai đầu sân bay; tiền thuê phòng ngủ, 

phụ cấp công tác phí của giảng viên, cán bộ quản lý lớp của  ọc viện  ư pháp 

tham gia giảng dạy, quản lý đào tạo; tiền nước uống phục vụ cho giảng viên và 

học viên.  

 ức thu chi phí phát sinh tạm tính là 6.110.000 đồng là mức thu bình quân 

đối với lớp 40 học viên. Số lượng học viên thay đổi thì chi phí bình quân phải 

nộp của học viên sẽ thay đổi theo mà không làm thay đổi tổng chi phí phát sinh 

cho cả khóa học. 

6.  hát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh 

6.1. Thời gian, địa điểm  hát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh 

-  ọc viện  ư pháp phát hành hồ sơ tuyển sinh điện tử trên Cổng thông tin 

điện tử của  ọc viện  ư pháp.  hí sinh tải về theo đường link: 

http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx?ItemID=9; 

http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx?ItemID=11 

- Địa chỉ nhận hồ sơ (nộp trực tiếp, bản cứng) tại Phòng  ổ trợ tư pháp, Sở 

 ư pháp tỉnh An Giang, số 269 đường  guyễn  hái  ọc, phường  ỹ  ình, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

-  hời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, 

chủ nhật và ngày lễ).  hời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/8/2020. 

 rên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia khóa học,  ọc viện  ư pháp sẽ xét 

tuyển và thông báo những hồ sơ đủ điều kiện tham gia khóa học theo đúng quy 

định của pháp luật. 

6.2.  ồ sơ tuyển sinh   ỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu của  ọc 

viện  ư pháp gồm: 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của  ọc viện  ư pháp). Sơ yếu lý lịch phải được 

cơ quan, đơn vị đủ tư cách pháp lý xác nhận gồm: Chủ tịch      phường/xã 

hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý ký và đóng dấu; 

- Phiếu đăng ký tuyển sinh có dán ảnh; 

- Đơn xin xác nhận thời gian công tác có xác nhận của cơ quan/đơn vị công 

tác (Xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên); 

-  ản sao có công chứng hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc 

trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, 

ngân hàng. Đối với bằng tốt nghiệp ở nước ngoài phải có giấy chứng nhận của 

Cục quản lý chất lượng của  ộ  iáo dục và Đào tạo hoặc văn bản xác định 

trường hợp không phải công nhận văn bằng tương đương; 

- 04 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh; 

http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx?ItemID=9
http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx?ItemID=11
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- 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: 

- Phòng  ổ trợ tư pháp - Sở  ư pháp tỉnh  n  iang, số điện thoại: 

02963.853.835 hoặc 0985.877.500 gặp  guyễn  hị  húy Vi để được hướng dẫn 

chi tiết về các thông tin liên quan đến lớp học. 

- Website: http://sotuphap.angiang.gov.vn ./. 

 
Nơi nhận  

- Cục Công tác phía  am (báo cáo); 

-  ọc Viện  ư pháp cơ sở tại  hành phố  ồ Chí  inh (hỗ trợ đăng tin); 

-  ọc viện  ư pháp (phối hợp đăng tin); 

- Sở  ư pháp các tỉnh, thành phố khu vực phía  am (hỗ trợ đăng tin); 

-  an  iám đốc Sở (để báo cáo); 

- Đăng Website S P; 

- Các Sở,  an ngành, Đoàn thể tỉnh  n  iang; 

- Các  ổ chức hành nghề đấu giá tỉnh  n  iang; 

-  áo  n  iang; Đài phát thanh truyền hình  n  iang (đăng tin); 

- Phòng  ư pháp (qua email); 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (qua email); 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (qua email); 

- Lưu: V ,    P. 

   

KT. GI M Đ C 

 HÓ GI M Đ C 

 

 

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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