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THÔNG BÁO 

Mở lớp học Ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chương tình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030".   

Trường Đại học Hạ Long thông báo mở các bồi dưỡng Ngoại ngữ (tiếng Anh, 

tiếng Trung Quốc) cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên 

có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí 

việc làm và khung năng lực theo quy định.  

2. Thời gian và địa điểm học: 

Lịch học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngoài giờ hành chính  

Địa điểm học: Trường Đại học Hạ Long  

+ Cơ sở 1: Phường Nam Khê – TP Uông Bí  

+ Cơ sở 2A: Phường Hồng Hải – TP Hạ Long  

Những cơ quan, tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên 

có thể bố trí địa điểm học tại đơn vị.  

 Khảo thí thi Chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill do Cambridge cấp 

 4. Địa chỉ liên hệ: 

Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học 

trường Đại học Hạ Long Tel. 02033812320 – 0974024655. 

Trường Đại học Hạ Long trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, phường; 

- Phòng GDCN-GDTX các huyện, thị xã, TP;  

- Lưu VT, TTNN-TH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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