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Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022 

V/V Tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thủ 
quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các 
cơ sở giáo dục mầm non. Phổ thông và 

GDTX 

 

                                               
Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị , trường học 

 

THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG 

CÔNG TÁC THỦ QUỸ CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG TÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. Theo đó, hàng năm cán bộ, công chức, viên chức bắt buộc phải hoàn 

thành tối thiểu 02 khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong 

các cơ sở giáo dục màm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Tờ trình số 66/ĐHM-TT ngày 12/01/2021 của Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thủ quỹ 

cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục màm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; 

Nhằm góp phần cập nhật những quy định quản lý kế toán, tài chính hiện hành và 

nâng cao nghiệp vụ trong công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo 

dục màm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp 

vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp “bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm 



nhiệm trong các cơ sở giáo dục màm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên” với các 

thông tin chi tiết như sau: 

Nội dung khóa học: Theo quy định của Quyết số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 

16/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác 

thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục màm non, phổ thông và giáo 

dục thường xuyên; 

Đối tượng tham gia khóa học: Cán bộ - giáo viên phụ trách công tác kế toán, thủ 

quỹlưu trữ tại các cơ sở giáo dục.  

Học phí: 2.000.000đ/ học viên, bao gồm đầy đủ tài liệu học tập,  

Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi 

đăng ký), 02 ảnh 3 x 4,  

Chứng nhận: Do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo quy định. 

Khai giảng: Ngày 29/04/2022, Học vào các ngày thứ bảy – chủ nhật (sáng – chiều); 

Sáng từ 8:00 – 11:30, chiều từ 13:30 – 16:30 giờ. Thời gian học 2 tuần. Hình thức học: trực 

tuyến 

   Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, Hẻm 18, 

Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh; Điện thoại: (0276) 384 23 74 – hoặc 

thầy Tú (Trưởng phòng Đào tạo): 0936 721 252; 

Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm và cử cán bộ tham dự khóa 

học. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VT, CPA 

TL HIỆU TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
 

 

         Đỗ Ngọc Sơn 

 


