
BO GIAO Dl)C VA DAO T ~O 
TRUONGD~IHQCSUP~M 
THE Dl}C THE THAO HA N()I 

S6 :45f!TB-BHSPTDTTHN 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM 
B(>c lip - Tl! do - Hfnh phiic 

Ha N9i, ngay j:2,thang 9 niim 2022 

THONG BAO 
Vv dang ky tham gia b6i dU'ong fj IlU'O'C ngoai nam 2023 

Tht;rc hi~n Cong van s6 4332/BGDBT-TCCB ngay 07/9/2022 cua B9 
Giao d\lC va Bao 4lo vS vi~c dang ky tham gia b6i duong a nuac ngoai nam 2023; 

Can cu Cong van 4061-CV /BTCTW ngay 31/8/2022 cua Ban T6 chuc 
Trung uong vS vi~c dang ky tham gia b6i duong a nuac ngoai nam 2023 theo 
KSt lu?Jl 9; 

Can cu QuySt djnh s6 312/QB-BHSPTDTTHN ngay 21/7/2017 cua 
Truong f)~i hQC Su ph~ ThS d\lC ThS thao Ha N<)i vs vi~c ban hanh Quy chS 
dao t~o, b6i duong vien chuc, nguai lao d9ng; 

Phong T6 chuc can b9 va TruySn thong thong bao nhu sau: 

- Cac don vi can cu vao tinh hinh tht;rc tS, nhu d.u hQC t~p b6i duong va 
chiSn luqc phat triSn d9i ngil cua don vi. Ra soat giang vien du diSu ki~n tham 
gia b6i duong a nguac ngoai nam 2023 ( d6i tuQ'Ilg va tieu chuful tham gia tuySn 
ch9n theo Cong van 4061-CV /BTCTW ngay 31/8/2022 cua Ban T6 chuc Trung uong). 

L~p danh sach vien chuc du diSu ki~n gm ban cung vS phong TCCB&TI va 
ban mSm theo gmail: yennhattnvn20l5@gmail.com tru6c ngay 14/9/2022./.~ 

UONG 
Noi nhan: 
- DU, I-IDT (DS B/c); 
- Niem y~t ti;i.i bang tin; 
- Website tnrang; 
- Ll!U VT, TCCB&TT. 

Nguy~n Duy Quyit 
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