
  

UBND HUYỆN CHÂU PHÚ 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Châu Phú, ngày 06 tháng 4 năm 2021 

Số: 121 /PNV  
V/v đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ 

Kế toán 
 

 
Kính gửi:  

      - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

      - Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

        

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ huyện Châu Phú 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có Kế hoạch mở lớp 

đào tạo Thạc sĩ Kế toán, giảng dạy tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An 

Giang các ngày thứ bảy, chủ nhật, thời gian đào tạo 2 năm. 

Đối tượng đào tạo thuộc diện được quy định tại Kế hoạch số 04-KH/HU 

của Huyện ủy, các đối tượng khác có thể tham gia học tự túc. 

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu công tác của huyện, lãnh 

đạo huyện thống nhất chiêu sinh học viên để mở lớp đào tạo Thạc sĩ Kế toán.  

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông tin nhanh đến 

cán bộ, công chức trong đơn vị mình có nhu cầu để đăng ký đào tạo lớp Thạc sĩ 

Kế toán. Để tranh thủ kịp thời gian làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị gửi danh sách đăng ký về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 08/4/2021 

để Phòng tổng hợp trình UBND huyện.  

Phòng Nội vụ rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV (Th/*01b). 
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