
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SNV-CCVC 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo Thạc 

sĩ Điều hành cao cấp Chính sách 

công (Executive MPP) năm 2023 

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2023 

Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan hành chính cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 2127/ĐHKT-ĐTSĐH ngày 11/10/2022 của Trường Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai đào tạo Chương 

trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách công (EMPP) cho các địa phương khu 

vực Đông Nam Bộ; Nội dung: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

triển khai chương trình đào tạo với số lượng mỗi tỉnh tại Khu vực Đông Nam Bộ là 

08 chỉ tiêu, đồng thời triển khai chính sách cấp học bổng lên đến 50% học phí của 

toàn khóa học; 

Căn cứ Thông báo số 2712/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 27/12/2022 của 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chính minh về việc tuyển sinh đào tạo 

Thạc sĩ Điều hành Chính sách công (EMPP) năm 2023; 

Thực hiện Công văn số 13725/UBND-VP ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai đào tạo chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách công,  

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai 

Thông báo số 2712/TB-ĐHKT-ĐTSĐH (đính kèm) đến cán bộ, công chức, viên 

chức để đăng ký dự tuyển. 

1. Về đối tượng dự tuyển:  

 Thực hiện theo khoản 3 Thông báo số 2712/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 

27/12/2022 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Về số lượng chỉ tiêu: 08 chỉ tiêu/cả tỉnh. 

3. Hồ sơ dự tuyển: 
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 - Phiếu đăng ký dự thi và lý lịch khoa học có nhận xét của Thủ trưởng  

cơ quan quản lý; ảnh có đóng dấu giáp lai (theo mẫu). 

 - Bản sao công chứng các giấy tờ (khi nộp hồ sơ cần mang bản chính để 

đối chiếu), gồm: 

 + Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học  

 + Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đã tham gia (nếu có). 

 + Chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học của Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh (nếu cần thiết). 

 + Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (chứng minh thâm niên công tác 

và kinh nghiệm quản lý). 

 + Các loại bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong 

quá trình học tập, công tác (nếu có). 

- Hai ảnh màu cỡ 3x4 cm (lưu ý: ghi rõ họ, tên, ngày sinh ở phía sau mỗi 

ảnh) và hai phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

Lưu ý: các Biểu mẫu liên quan tại Website: http://sdh.ueh.edu.vn 

4. Về lệ phí tuyển sinh:  

- Lệ phí hồ sơ: 140.000 đồng/thí sinh. 

- Lệ phí thi: 120.000 đồng/môn. 

5. Về học phí: 

- Học phí dự kiến năm 2023: 2.000.000 đồng/tín chỉ. 

- Học bổng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho các 

học viên có thể lên đến 50%. 

- Ngoài ra, các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 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 sẽ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn nhân sách nhà 

nước theo phân cấp ngân sách hiện hành (nếu được cấp có thẩm quyền  

phê duyệt). 

6. Thời hạn nộp hồ sơ: 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách cán bộ,  

công chức, viên chức đủ điều kiện (kèm hồ sơ dự tuyển) và có văn bản gửi về 
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Sở Nội vụ trước ngày 19/01/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                                                      
- Như trên; 

- HĐĐH 135 (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Yến 
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