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GIẢNG VIÊN CƠ HỮU, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
 

A. NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ 01/9/2021-31/8/2022) 

A.1. Đào tạo 

TT 
Trình độ 

đào tạo 

Số lượng 

(người) 

Thời 

gian 
Hình thức Ghi chú 

1.  Tiến sĩ     

Nước ngoài 2 3-4 năm Tập trung  

Trong nước 8 3-4 năm Tập trung/không tập trung  

2.  Thạc sĩ 0 2 năm   

3.  Cao cấp LLCT 2 8 tháng Tập trung  

1 18 tháng Không tập trung  

4.  Trung cấp LLCT 18 14 tháng Không tập trung  

A.2. Bồi dưỡng 

TT Nội dung bồi dưỡng 

Số 

lượng 

(người) 

Thời 

gian 
Hình thức Ghi chú 

1.  
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và 

tương đương 
04 6 tuần 

Không tập 

trung 
 

2.  

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp: chương trình chuyên viên 

chính (hạng II) 

05 8 tuần 
Không tập 

trung 
 

3.  

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp: chương trình kỹ sư (hạng 

III) 

02 6 tuần 
Không tập 

trung 
 

4.  
Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ 

sở giáo dục đại học 
09 1 ngày Tập trung  

5.  
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu 

cầu vị trí việc làm 
    

 

Tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm 

tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo 

7 1 ngày Tập trung  

 

Bồi dưỡng Cán bộ chấm thi Nói và Viết 

theo các định dạng đề thi Đánh giá năng 

lực tiếng Anh theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

22 5 tuần Tập trung  

 
Tập huấn Kỹ năng quản lý chất lượng và 

quản lý kỹ thuật của PTN 
9 2 ngày Tập trung  

 
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra 

và hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài 
1 3 ngày Tập trung  
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TT Nội dung bồi dưỡng 

Số 

lượng 

(người) 

Thời 

gian 
Hình thức Ghi chú 

 

Tập huấn Kiến thức cơ bản về đo lường, 

hiệu chuẩn và kiểm định các phương tiện 

đo 

1 3 ngày Tập trung  

 
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra 

và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ 
1 3 ngày Tập trung  

 
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, 

hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ đo lường PTN 
6 3 ngày Tập trung  

 

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra 

và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật 

(cân cấp I và cân cấp II) 

1 3 ngày Tập trung  

 

Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu 

Chung Quốc tế Đông Nam Á năm 2021 

về các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

(SDGs) và Không phát thải carbon 

(NZE) 

13 2 tuần Tập trung  

 
Tập huấn công tác quản lý văn bằng, 

chứng chỉ 
12 1 ngày Tập trung  

 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 107 2 ngày Tập trung  

 

Tập huấn nghiệp vụ truyền thông dành 

cho các cộng tác viên Hợp tác Đối ngoại, 

cán bộ phụ trách website trường, website 

đơn vị, và cán bộ phụ trách công tác 

truyền thông 

72 1 ngày Tập trung  

 

Đào tạo Hệ thống phần mềm thuộc Dự 

án "Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tài sản công" 

2 3 ngày Tập trung  

 
Khóa học Phân tích dữ liệu với một số 

phần mềm thống kê 
1 1 tuần Tập trung  

 

Tập huấn "Green Youth Labs: Chuyện 

năng lượng - Tưởng xa mà gần" năm 

2022 

1 3 tháng 
Không tập 

trung 
 

 

Chương trình huấn luyện nâng cao năng 

lực chuyên sâu cho cán bộ hỗ trợ khởi 

nghiệp (3 bootcamp: 3 ngày/bootcamp 

và 5 hội nghị: 1 ngày/hội nghị) 

1 10 tuần 
Không tập 

trung 
 

 

Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho 

người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động 

2 5 ngày Tập trung  

 

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm 

soát tàisản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn  

2 2 ngày Tập trung  

 
Khóa học nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nước 
1 2 ngày Tập trung  

 Tập huấn công tác tổ chức cán bộ 4 2 ngày Tập trung  

6.  
Tập huấn Ban Chỉ huy quân sự các 

trường, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
02 3 ngày Tập trung  
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TT Nội dung bồi dưỡng 

Số 

lượng 

(người) 

Thời 

gian 
Hình thức Ghi chú 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quốc 

phòng, quân sự, lực lượng tự vệ năm 

2022 

B. HAI NĂM TIẾP THEO (NĂM 2023, 2024) 

B.1. Đào tạo 

TT 
Trình độ 

đào tạo 

Số lượng 

(người) 
Thời gian Hình thức Ghi chú 

1.  Tiến sĩ     

 Nước ngoài 20 3-4 năm Tập trung  

 Trong nước 20 3-4 năm Tập trung/không tập trung  

2.  Thạc sĩ, đại  học 

(bằng 2) 

8 2 năm Không tập trung  

3.  Cao cấp LLCT 10 8-18 tháng Tập trung/không tập trung  

4.  Trung cấp LLCT 25 8-14 tháng Tập trung/không tập trung  

B.2. Bồi dưỡng 

TT Nội dung bồi dưỡng 
Số lượng 

(người) 

Thời 

gian 
Ghi chú 

1.  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giảng viên đại 

học 

50 240 tiết Theo Chương trình của Bộ 

GDĐT 

2.  Nghiệp vụ chuyên viên và tương 

đương 

50 160 tiết Theo Chương trình của Bộ 

Nội vụ 

3.  Nghiệp vụ chuyên viên chính và 

tương đương 

10 240 tiết Theo Chương trình của Bộ 

Nội vụ 

4.  Kiến thức QPAN đối tượng 3 20 2 tuần Theo Quy định của Chính 

phủ 

5.  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo 

yêu cầu vị trí việc làm; các khóa bồi 

dưỡng khác 

200   

 

Khánh Hòa, ngày    tháng 11 năm 2022 

                                                                                             


