
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-NLCLC 

V/v hỗ trợ truyền thông Đề án “Hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến 

năm 2020” 

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8  năm 2017 

   
Kính gửi:  

- Đảng ủy khối Doanh nghiệp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Vườn ươm doanh nghiệp. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao một cách hiệu quả, UBND thành phố có Quyết định số 782/QĐ-

UBND ngày 11/07/2016 ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”.  

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) trực thuộc 

Sở Nội vụ được giao chủ trì triển khai Đề án này. Theo Kế hoạch đã được UBND 

thành phố phê duyệt, trong năm 2017 Trung tâm sẽ tổ chức các khóa đào tạo có 

hỗ trợ từ 50-70% kinh phí cho doanh nghiệp tại thành phố. Nhằm thông tin rộng 

rãi đến cộng đồng doanh nghiệp chính sách hỗ trợ này, Sở Nội vụ kính đề nghị 

quý cơ quan hỗ trợ đăng thông tin về Đề án và các khóa đào tạo, cụ thể như sau:  

1. Hình thức: Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của quý cơ quan.  

2. Nội dung đăng: theo Phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 05/9/2017.  

Kính mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan để công tác triển khai 

Đề án thành công. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PTNNLCLC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chiến 
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Phụ lục 

NỘI DUNG THÔNG TIN 

 (Đính kèm Công văn số          /SNV-NLCLC ngày 09 tháng 8  năm 2017 của Sở Nội vụ) 

 

Mời tham gia khóa đào tạo theo Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020” của thành phố Đà Nẵng 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng 

cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án “Hỗ trợ 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”. 

Doanh nghiệp được hưởng lợi từ Đề án này bao gồm: Doanh nghiệp được 

thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tham gia hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có đóng thuế tại thành phố Đà 

Nẵng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; Các dự án khởi nghiệp 

được Vườn ươm doanh nghiệp thành phố ươm tạo. 

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, Đề án tổ chức một chuỗi các khóa 

đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Đây là các khóa đào tạo chất lượng cao, đạt 

chuẩn quốc tế và do các chuyên gia uy tín của cả nước giảng dạy. Doanh nghiệp 

đăng ký tham gia sẽ được hỗ trợ lên đến 70% chi phí đào tạo, cụ thể như sau:  
  

KHÓA ĐÀO TẠO  THỜI 

GIAN 

HỌC 

KHAI 

GIẢNG 

HỌC PHÍ 

(Sau khi được 

hỗ trợ) 

1. Giám đốc điều hành CEO chuẩn quốc tế 48 buổi  16/9/2017 12.000.000 

2. Quản trị doanh nghiệp hiện đại 16 buổi  23/9/2017 4.000.000 

3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp  6 buổi  20/9/2017 1.000.000 

4. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh 

nghiệp  

6 buổi  25/9/2017 1.000.000 

5. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp  6 buổi  03/10/2017 1.000.000 

6. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng  6 buổi  09/10/2017 1.500.000 

7. Marketing cho giám đốc doanh nghiệp  6 buổi  20/10/2017 1.500.000 

Thông tin chi tiết tại website www.cphud.vn. 

Do số lượng học viên cho mỗi khóa có giới hạn, đơn vị tổ chức sẽ ưu tiên 

cho các học viên đăng ký trước. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia các 

khoá đào tạo nêu trên, vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng    

Địa chỉ: Tầng 29. Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0236- 3564548       

Email: coop@danang.gov.vn    Website: www.cphud.vn 

 

 

loanntt
Typewriter
2199

http://www.cphud.vn/
mailto:coop@danang.gov.vn
http://www.cphud.vn/

		2017-08-09T09:45:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Chiến<chiennv3@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		stttt@danang.gov.vn
	2017-08-09T12:20:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Nội vụ<snv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




