
B() GIAO THÔNG VN TAT CQNG HOA xA HQI ClltJ NGHIA VIT NAM 
TRIRNG DH HANG HAl VI1T NAM DEc Ip - Ti do - H3nh phüc 

s4  Qg /DHHHVN-TCHC Hal Phông, ngày143 tháng 9 nàm 2022 

V/v däng k tham gia bM duOiig nrnc 
ngoài näm 2023 theo Kêt 1un 39 

KInh giri: Thu trithng các don vj trong Truông 

Thirc hin Cong van so 9183/BGTVT-TCCB ngày 08/9/2022 cüa B 
Giao thông 4n tãi ye vic dàng k tham gia bôi duo'ng a nuôc ngoài näm 2023 
theo Kêt lun 39, Hiu triRing yêu câu Thu tru&ng các dan v thirc hin các 
cong vic sau: 

- Nghiên ciru ni dung miic III (Bi duo'ng ngoi ngt) theo Cong van s 
406 1-CV/BTCTW ngày 31 tháng 8 nàm 2022 cüa Ban To chirc Trung uang 
(du'çic gin kern). 

- DAng k can b, viên chüc, nguai lao dng phü hçp vai di tircYng, diêu 
kin, tiêu chuân thuc don vj mInh quân 1 tham gia khóa h9c (neu có nhu cau). 

Các dan vj 1p danh sách üng viên tham gia khóa h9c g11i v Phông To 
ch(rc - Hành chInh (chuyên viên Phm Thanh San) và giri ban mém theo dja chi 
email: phamthanhson@vimaru.edu.vn  trtr&c 15h00 ngày 13/9/2022 dê tong 
hgp, báo cáo B Giao thông van tái. 

Yêu cu Thu tru&ng các dan vj nghiêm tiic triên khai thirc hin./. 

No'! n/ian: 
- Nhix trên; 
- Hiu tru'óng (dé b/c); 
- Luu: VT, TC-HC. 

PG. S. Nguyn Thanh So'n 



B GAO THÔNG VAN TAI 
CONG VAN DEN 

BAN CHAP HANH TRUNG U'CNG 
BAN TO CHIC 

sMO61 -CWBTCTW 
V/v dãng kj iham gia bii dwrng 

& nzthc ngoài nãm 2023 iheo Xe! 1u4n  39 

DANG CONG SAN VIT NAM 

Ha Nç5i, ngay3ltháng 8 nàm 2022 

Kin/i gti: B Giao thông 

Thiic hin Kt 1un s 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 cüa B ChInh trj v 
chü trmmg bôi duO'ng can b lânh do, quãi 1 & nuóc ngoài bang ngân sách 
nhà ntrâc, Ban To chüc Trung uang dé nghj các tinh üy, thành üy, các ban 
dãng, ban can si4r dâng, clang doàn, clang iy trrc thuc Trung rning tuyén 
chgn và 1p danh sách can b dng k tham gia bi duöng & nuâc ngoài nàm 
2023. Thông tin cii th ye các doàn bôi duông nhu sau: 

I. Bi dtrông trung hin 

1. Di tirQ'ng, diu kin, tiêu chun 

1.1. Dôi tirçlng 

- Can bO thuc din B ChInh trj, Ban Bi thu quán 1; 

- Can b lãnh do cp tng cc, cic, vi cüa các ban, b, ngành, t chi'rc 
chInh trj-xã hi & Trung uong; 

- Uy viên ban thuông vii tinh u, thânh üy, dãng y trirc thuc Trung uong; 

- Can b lãnh do cap s& và tuong ducmg tr& len & các da phuung. 

1.2. Dicu ki,i, tiêu chuân 

- Co dñ nàng lirc hçc trrc tip bang ting Anh: Can b cn thông tho 
04 k5 nãng nghe, nói, dcc, viêt (trInh d. tiêng Anh tuang throng IELTS 5.5 

trâ len) 

- Can b tham gia phâi clap ing các diêu kin duc quy dnh ti Diu 32 
cüa Nghj djnh so 101/2017/ND-CP, ngày 01/9/2017 ciia ChInh phü ye dào 
tao, bôi duO'ng can b, cong chüc, viên chi'rc. 

2. Cc doin bôi dff&ng 

- S luçmg: 4 doân, mi doàn gm tM da 10 can b 

- Th&i gian bi duOng trung htn a nuóc ngoài là 3 tháng, hçc trirc tip 
bang tiêng Anh. 

- Chi dê bM duOng, thai gian thijc hin nhu sau: 
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+ Doàn I: Chü dê "Nâng cao nãng 1irc hoch djnh chinh sách và hi 
nhp". Thirc hin dâu qu 11/2023. 

+ Doàn 2: Chi d "K5 nãng lãnh dao,  quán 1 và chInh sách phát triên 
ben vüng". Thc hin trong qu 1112023. 

+ Doàn 3: ChU d "Hiu hrc, hiu qua hot dng cüa th chi'rc b may 
nba nuâc và k5 nàng lãnh do, quán 1". Thirc hin dâu qu 11112023 

+ Doàn 4: Chñ d "Phát trin kinh t, quãn trl dja phucmg, k5 nàng lãnh 
do, quân If". Thirc hin trong qu 11112023. 

- Yêu cu can b truOc khi tham gia khóa bôi throng phái xây dmg dê 
cuong nghiên elm gãn v6i chlre trách, nhim vi cong tác; trong qua trInh hçc 
i nuâc ngoài phâi hoàn thin nghiên elm theo dé cuong và phài du9c co s 

dào tao thông qua. 

3. ChI tiêu 
P. - So luqng dang ky cho tat ca cac dun v: Khong h?n  che. 

- S hrçing tuyn chQn: T& da 10 chi tiêu!doãn (co sâ dào tao  thr hin 
chuong trInh bi duOng trung h së phOng vn tuyn ch9n hçc viên bang 
ting Anh). 

II. Bôi throng ngn hn 

1. Bôi tu'çYng, diêu kin 

1.1. Di tu'çng 

- Can b thuc din B Chinh trj, Ban BI thu qun 1; 

- Can bô lãnh d?o  cp tng ciic, cpc, vii cüa các ban, b, ngành, t chlre 
chInh trj - xa hi a Trung ucYng; 

- Uy viên ban thu&ng vi tinh üy, thành üy, dàng liy trrc thuc Trung ucrng. 

1.2. Diêu kién 

Can b tham gia phài dáp lmg các diu kin duçc quy djnh ti Diu 32 
cña Nghj dnh so 101/201 7/ND-CP, ngày 01/9/2017 cüa ChInh phü ye dào t?o, 
bOi duO'ng can b, cOng chi:rc, viên chlrc. 

2. Các doàn bôi du'o'ng 

- Thai gian bôi duang ngn hn nuOc ngoài là 2 tun (dã baa gin 
thai gian di vã ye), hpc có phiên djch. 

- S Iugng doân: 14 doàn, rni doàn khoãng 17-18 can b (chua bao 
gôm can b phiên dch và can b h trg doàn). 

- Các doán bi duo'ng dànhcho can b Iãnh do, quãn 1i các co quan 
Trung uang: Thông tin chi tiêt ye dôi tung, chi. dé bOi duäng, thai gian dir 
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kin thrc hin cüa trng doàn (P/i lyc 1). 

- Các doèn bi diio'ng dành cho can b lânh do, quàn l a dja phucing: 
Thông tin chi tiêt ye dôi tuqng, chü dê bôi di±ng, thôi gian d.r kiên rhc hin 
ci'ia trng doàn (Phy lyc 2). 

3. Chi tiêu 

Chi tiêu ducic phân b theo (Phy lyc 3 và 4). 

III. Bi duöng ngoi ngü' 

1. Di tirçrng, diu kin, tiêu chun 

1.1. Bôi tuqng 

Di tirqng bi di.räng là cánb, cong chüc, viên chüc thu&ng xuyên sfx 
dung ngo.i ng& trong cOng vic, ci th lien quan dn rnt trong các 1mb vrc 
sau: dôi ngoi, ngoi vi; hçip tác quôc té, an ninh quôc phông; dâu tix, xic 
tiên thi.rang mi, du llch,  quãn 1 các khu kinh tê, khu cong nghip, quàn 1 
dir an vâi nuâc ngoài, hcip tác lao dng vâi rnràc ngoài; thông tin, tuyên 
truyén, truyên thông dôi ngoi; nghiên ciru giãng day ti các trithng chInh trj, 
truang cao dàng, di h9c, h9c vin, vin han lam; cOng vic lien quan den 
yeu to nurc ngoài tai  các ccr quan dãng, nhà nuóc, to chirc chInh trj - xä hôi. 

1.2. Biu kin, tiêu chun 

(1) Can b, cong chic, viên chiirc tham gia phãi dáp rng các diu kin 
dugc quy djnh t?i  Diêu 32 ci'ia Nghj dnh so 101/2017/ND-CP, ngày 01/9/2017 
cia ChInh phü ye dào tao,  bOi dumg can b, cong chi.rc, viên chrc. 

(2) Di vó'i các khóa bi duöng ting Anh: 

- Trmnh d ting Anh di vâi các khóa a trong nuác: Co trInh d du 
vâo tuang duang JELTS 4.5- 5.0 (phâi tham gia kiêm tra trInh d dâu vào). 
Sau thai gian bôi duO'ng âtrong nuó'c, h9c viên phâi tharn gia kS'  thi JELTS. 
Yêu câu dâu ra phâi dt diem thi tôi thiêu JELTS 5.5. 

- TrInh dting Anh di vai các khóa a nuOc ngoài: H9c viên có diem 
JELTS tr 5.5-6.0 di.r'c xern xét tham gia lap bôi di.r&ng nâng cao trInli d 
tiêng Anh a ni.r 6 c ngoài. Sau khi két thiic khóa h9c, hçc viên phãi tham gia 
kS' thi dánh giá näng 1rc tiêng Anh cuôi khóa do co sa dào t?o  thirc hin 
chuang trInh bOi duang và phái dat  trInh d tuang duang IELTS 6.5 Ira len. 

(3) D& voi cac khóa bi duO'ng tingTrung Quc, ting Lao và ting 
Khmer: Không yêu câu trInh d ngoi ngQ dâu vào. Sau khi két thiic thôi gian 
h9c a trong ni.rác, can b phái thông qua k' thi dánh giá näng hrc do ca sa dào 
tao t chirc và si ding tot 04 k5' nãng: nghe, nái, dcc, viét. Riêng dôi vai khóa 
bi duOng ting Trung Quc, sau khi kêt thiic thai gian bOi duöng r nuâc 
ngoài, hc viên phãi dat  du'?c trInh d tiêng Trung tuang duang HSK4 tra len. 
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2. Các khóa bli dir olig 

- Thii gian bi du&ng ngoi ngu gm 4 tháng trong nuOc Va 4 tháng i 
nuóc ngoài. Dir kiên triên khai trong qu' 1/2023. 

- Di vói các lap bi di.rOng ting Trung Quc, ting Lao và ting 
Khmer, uu tiên can b, cong chirc, viên chirc cong tác ti các tinh có biên 
giói giáp vó'i các ni.rárc ttlo'ng üng. 

- Chi tiêu bi duo'ng ngoi ngi:t là 120 nguô'i, c th: (1) Ting Anh50 
chi tiêu; (2) tiêng Trung Quôc 30 chi tiêu; (3) tiêng Lao 20 chi tiéu; (4) tiêng 
Khmer 20 chi tiêu. 

3. Chi tiêu 

Không giâi han  chi tiêu dang k di vó'i các thir ting (ting Anh, tiêng 
Trung Quôc, tiêng Lao, tiêng Khmer). 

IV. Ho so' dãng k 

so dàng k gm: 

- COng van ci:r can b kern theo danh sách can b dang k tham gia tlrng 
loai hInh (máu dan/i sách Phu lyc 5); 

- Bàn photo Quyt djnh phê du)'t chic danh quy hoach cUa cap có 
thârn quyên ('ä'ói vói các a'óng c/il dwQc quy hogcli cap thz trithng và twang 
thro'iig dàng kj tham gia Doàn I và 2); 

H so gt'ri v Ban T chirc Trung uung (qua Ciic Dào t?o,  bôi disO'ng 
can b, file mêm Phii lic 5, dOng thôi glri qua dja chi email 
tran1/iimaichigmail. coin) triió'c n gay 20/9/2022. 

Noi nhân:  
- Nhu trén, 
- Dong chi Tnràng Ban (dé bàn cáo), 

L.ru: VP Ban. Cuc DTBDCB (2 bàn). 

KIT TRU'ONG BAN 

 

Hoàng Dãng Quang 

Mci thc rnc xin vui lông lien h Phông Hcrp tác dan o, bi dtsUng ô nuâc ngoãi, Cc Dáo tao, bôi 
duOng can bô theo so din thoi 08045322. 



PHU LUC 1 
CAC DOAN BOL DU(YNG NGAN HN DANH CHO CAN BO LANH BiO, QUAN L'' ( TRUNG UONG 

(Kèin theo Cong van so 4O'1--CV/BTCTW, ngày 3118/2022 cza Ban T chi'cc Trung wang) 

TT Têndoàn Dôi tuçng Chü cI bi duüng 
S thành 

viên 
Thôi gian 
thuc hiên 

Gui cli 

I 

Doàn can b lãnh dao CP 
thr truöng, quy hoich cap 
th truóng Va tuong 
ducng tr& len 
(Doan 1) 

- Lãnh dao  cp thir trthng Va tuong 
d trâ len; 
- Quy hoach cp thir trucing V 

ttxong throng tth len 

Nhng thách thirc và 
xu hu&ng toàn cu 
trong thii gian tâi 

18 Qu' II 

2 

Doàn can b lãnh dao CP 
thir tru'órng, quy hotch cap 
thir trtthng Va tuong 
duong trâ Len 
(Doan 2) 

- Lãnh do cp thu truYng Va tuong 
duong trâ len; 
- Quy hoach cp thu truâng a 
tuong duong trâ len 

K näng länh do, 
quán l và hoch 
djnh chInh sách trong 
bi cánh Cách mng 
cong nghip ln thir 4 

18 Quy' III 

Doân can bO d.p tong 
cc, cap 
tuong throng 
(Doan 3) 

Lãnh dao  cap Tong ciic, cap ciic, 
cap vv Va tuong throng 

K näng länh dao, 
quàn 1 và dao dirc 
cong vi•i, phông 
chng tham nhüng 

18 Qu II 

Doân can b cp tong 
Cl;1C CI1C, cap vii Va 
tuong duong 
(Doàn4) 

Lãnh dao  cp Tong c1c, cap cvc, 
cap vii vã tuong duong 

K5' näng länh dao, 
quàn i và nâng cao 
näng 1?c  tham muu 
chInh sách phát trin 
bnvung 

18 Qu III 



r Ten (loan Di ttrçrng Chñ d bi (llliYng 
SII thin li 

vien 
'['liôi gia ii 

thuc hiêii 
Ghi chñ 

Doàn can b cap tng 
cic, cap c1ic, cap vi và 
trang drang 
(Doan 5) 

Lãnh do cap Tong c%lc, cap cic, 
cp vii và tuclng dixcing 

Nâng cao näng lirc 
tham muu xay dirng 
pháp 1ut va tham 
muu trong 1mb vic 
tu pháp 

1 Qu III 

Doàn can bô cp tng 
cIc, cap cue, cp vu và 
Wang throng 
(Doàn 6) 

Lânh do cp Tong cic, cap ciic, 
ctp vii và tuong duong 

K' nàng lãnh d?o, 
quàn 1 và nâng cao 
näng hjc tham muu, 
phi hqp giài quyét 
nhQng vn d sau di 
djch Covid 

IV 

Doàn Bô Cong An 
(Doàn 7) 

Lãnh dto c.p tng cl:ic, c1ic, '41 Vl 

wang ducing trâ len cüa B Cong an 

An ninh mang, k 
nguyen so, quân l 
không gian mng 

17 Qu II 

Doàn B Quc phOng 
(Doàn 8) 

, , 
Lânh dao cap tong cic, cic, vii và 

* 
tucrng throng trô Len cüa Bô Quôc 
phông 

Hçip tác trong lTnh 
virc an ninh, quôc 
phông 

17 Qu II 

2 



PH1J LVC  2 
CAC BOAN BOI DTSONG NGAN HN DANH CHO CAN BO LANH BO, QUAN L' 0 DIA  PHU'(ING 

(Kern theo Cong van so Z/O6CWBTCTW, ngày 51/8/2022 cia Ban T chzc Trung iro'ng) 

TT Ten doàn Di tu9ng Chü d bii dirthig 
S thành 

vien 
Thôi gian 
thuc hin 

Ghi cliii 

Doàn can b lãnh d?o  
c.p tinh thuc khi 
Dáng, Doàn th 
(Doan 1) 

-BI thu, phó bI tiur tinh Uy, thành Uy 
trijc thuc Trung uong; 
- Uy viên ban thung vii tinh 
thành üy trirc thuc trung ung cong 
tác t?i CáC co quan khôi Dáng, Doàn 
th ciia dja phucing. 

Chinh quyn dja 
phuang va Lien k& 
vüng kinh t - x hi 

18 Qu II 

2 

Doàn can b lãnh dto 
ap t'inh thuc khi 

Dãng, Doàn th 
(Doan 2) 

-Bi tim, phO bi thu tinh üy, thành iiy 
trirc thuc Trung uoiig; 
- Uy viên ban thuing vii tinh üy, 
thànli iiy trlrc thuc Trung uong cOng 
tác t?i  các cci quan khi Dáng, Doàn 
th ciia dia phixong. 

1(5' nãng lânh do, 
quán 1 và dto dCrc 
Cong vi, phông 
ch6ng tham nhüng 

18 Qu III 

Doàn can b lãnh do 
C tlflh thuc khi 
Dãng, Doàn th 
(Doan 3) 

-BI tim, phó bI tim tinh iiy, thành iiy 
trrc thuc Trung uong; 
- Uy viên ban thithng vii tinh iiy, 
thành Uy trrc tIiuc trung wing cong 
tãc tai các cci quan khi Dãng, Doàn 
th cüa dja phucing. 

ChInh quyn dja 
phucing và Lien k& 
viing kinh t - xa hi 

18 Qu IV 



TT Ten dotn Dii tung Cliii dê bui duOng 
S thfinh 

viên 
Thôi gian 
thuc hiên 

Ghi 

Doân can b lath do 
cap tinh thu9c °' 
Nhà flC 

(Doàn 4) 

- ChU tjch HOi  d6ng nhân dan, Chii 
tjch Uy ban nhân dan tinh, thãnh ph 
truc thuOc Trung ucing; 
- Uy viên ban thithng vii tinhiiy, 
thành üy trc thuc thing ug cong 
tác tui cac co quan thuOc kh& Nhâ 
nuàc ô cija phuang 

K näng lãnh do 
quân l và Xây dirng 
chinli quyn dja 
phg 

II 

Doàn can bO lãnh daO 
c tinh thuc khi 
Nha rnxaC 
(Doàn 5) 

- Chü tjch HOi  c1ng nhân dan, Chii 
tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph 
trrc thuc Trung ug; 
- Uy viên ban thtthng vii tinh 
thành Uy trc thuc tng rang cong 
tác t?i  các ca quan thuc khi Nhà 
nuâc a dja phrnmg 

K nãng lânh do, 
quán l và kinh 
nghim hoach djnh 
chinh sách phát trin 
kinh t - xã hôi ca 
dja phisang 

18 Q 

6 

Doàn can b lãnh do 
ci tinh thuOc °1 
Nhà flhOC 
(Doàn 6) 

- Chñ t:ch  Hi dng nhân dan, Chü 
tjch TiJy ban nhân dan tinh, thành ph 
truc thuc Trung hang; 
- Uy viên ban thumg vi tinhUy, 
thành üy trc thuOc trung ug cong 
tác t?i  các ca quan thuc kh6i Nhà 
nlxâc i dja phucmg 

Kinh nghim hoach 
dh chInh sách phát 

t - xA hi 
cüa dja phuang 

1$ Qu IV 

2 



PHU LUC 3 

CHI TIEU THAM CIA CAC DOAN BOI DUO1NG NGAN HAN NAM 2023 CUA CAC Co.  QUAN TRUNG IXONG 

(Kern theo Cong van s 4061-C V/B TCTW, ngày 3 1/8/2022 cia Ban Td chic Trung ercrng) 

Ten co quan 

2 Doàn thu trurông 
và quy hoch thir 

truög 
4 Doàn cp tng cic, cic, vy 

2 Doãn liyc tirçrug 
vu trang Tng 

Doàn 1 Doan 2 Doãn 3 Doàn 4 Doan 5 Doàn 6 Doãn 7 Doàn 8 

B Giao thông vn tãi 1 1 2 



PIIVLVCS 

DANII SACH 
Can b5 däng kfi dij luyên CdC ki on bi dwöizg trung htui  lheo C'ông vOn sá 4061-C V/B TCTW, ,sgày 31/8/2022 cila Ban TEi chác Trung :wizg 

TT Hç và ten 

Ngày tháng närn 
sinh 

ChLrc vi, don vi 
cong tác 

Phii dp 
chfrc 

TrInh d dào t3o 

TrInh 
Ting Anh 

Doàn däng 
k dir 
tuy n* 

(Doàn 1, 2, 
3, 4) 

Iin 
thoi 

Dia chi 
email 

Ghi chü 

Nani N 
Trinh d 

(CN, THS, 
TS...) 

Chuyên 
ngành 

* COn b3 chi dOug kf dr tuyên 01 Doàn vO gui ro Doàn s4 iizáy 



DANH SAGE 
Can bf5 dàng kj dt tuyen các khóa biii dwoiig isgi: hin tlzeo cong van sá 4061-C VIBTCTW, ,igày 3 1/8/2022 cia Ban Ta cJzác Triing wo'ng 

TT 119 v ten 

Ngiy tháng nám sinh 

Chfrc , 
cong tac 

cp 
chuc V1 

TrInh 1 dào to Doàn däng 
k tham 

gia 
(Doàn 1, 2, 

3.) 

Thông tin lien Ji 

Ghi chü 
Narn N& 

TrInh d 
(CN, THS, 

TS...) 
Din tho31 Email 

* Can bf5 clii dwic däng kfi thai,: gia 01 doàn 



DANH SACH 
('an b3 dàng kj dir ittyin cdc khôa bi dwong ngo(li ngfr llzeo Cong van sá 4061-C V/B TCTW, ngày 31/8/2022 cña Ban Ta chác Trung irong 

TT Hçvàtên 

Ngày tháng 
nãm sinh 

Chfrc viz, do'n v 
cong tác 

TrInh d dào tio TrInh 

ngoi 
ng&* 

Ngo3i ngü dng k bi du*ng** 

S din 
thoii 

Dja clii 
email 

Ghi 
chü Nani Nu 

TrInh 
d (CN, 

THS, 
TS...) 

Chuyên 
ngành 

lieng 
Anh 

ileng 
Trung 

Ileng 
Lao 

ileng 
Khmer 

* ('an b3 ghi frInh d ,,gogi ngfr Irrang ihig vói ngoxi zgfr ddizg kj' bii dwong (VD: Bang kj bài dwong ding Anh a iniic ** 1/il ghi trinh d3 lung 
An/i OJnUC *,) 

**('j, bô clii dOug kj bi diro,:g 01 trong 04 ngogi ngfr ith,, dOng kfi ngoi u:gfr nào ihi i/c/i x vào ô ngozi ngfr do. 
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