UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1033 /CĐCĐ-GDTX

Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2019

V/v giới thiệu chương trình đào
tạo ngành Quản lý công.

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận liên kết với Trường Đại học Mở
Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành
Quản lý công (thuộc ngành Kinh tế), hệ đào tạo Vừa làm vừa học, với hai hình
thức: Văn bằng 1 và văn bằng 2.
Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý công có khối kiến
thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực công, rất thích hợp với người học có
nguyện vọng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước; hoặc đang làm ở các cơ
quan này, nhưng có chuyên ngành đào tạo khác, nay mong muốn có thêm kiến
thức về quản trị khu vực công toàn diện hơn để chuyển đổi chức danh công tác,
vị trí việc làm, hoặc giúp cải thiện chất lượng, hiệu quả công tác của bản thân,
để có thêm cơ hội thăng tiến trong hệ thống các cơ quan, đơn vị Nhà nước.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận xin gửi kèm theo Công văn này
thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý công
và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm nghiên cứu và giới
thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa
phương mình, để mọi người biết và có thể đăng ký theo học, nếu có nguyện
vọng.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ với địa chỉ dưới đây:
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN, số 38 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh,
thành phố Phan Thiế t, Bình Thuận; điê ̣n thoa ̣i: 0252.3829 348 – 0252.3828
818; hoặc Website: ttgdtx.btu.edu.vn và Fanpage: Trung tâm GDTX – CĐCĐ
Bình Thuận.
Chân thành cảm ơn Quý cấp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PHT;
- Lưu: VT, GDTX.
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