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Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2022 

CÔNG ĐIỆN 

V/v đăng ký học viên tham gia Khóa đào tạo tại Ấn Độ 

“Hiệu quả năng lượng: Yếu tố then chốt trong phát triển giao thông bền vững”  

 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐIỆN: 

 

- Văn phòng và các Ban thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

- Các Chi nhánh Khai thác ĐS: Hà Nội, Hà Lạng, Hà Lào, Lào Cai, Hà Thái 

Hải, Hà Thanh, Nghệ Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Phú Khánh, Nghĩa Bình, Sài Gòn; Ga 

Đồng Đăng; 

- Các Chi nhánh XN Đầu máy: Hà Nội, Yên Viên, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn; 

- Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt, Trường Cao đẳng Đường sắt; 

- Các công ty CP Vận tải Đường sắt: Hà Nội, Sài Gòn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN liên quan 

đến thư của Viện Phát triển Giao thông Châu Á (AITD) mời Tổng công ty ĐSVN 

tham dự Khóa đào tạo “Hiệu quả năng lượng: Yếu tố then chốt trong phát triển 

giao thông bền vững”, Ban Tổ chức cán bộ xin thông báo các nội dung liên quan 

đến khoá đào tạo như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 04 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 

2. Địa điểm tổ chức: Học viện Đường sắt Quốc gia Ấn Độ. 

3. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh. 

4. Số lượng học viên: 02 học viên. 

5. Đối tượng và điều kiện tham gia khóa đào tạo: 

- Là nhân sự của Tổng công ty, có trình độ Đại học hoặc tương đương, có kinh 

nghiệm làm việc gần với lĩnh vực đào tạo và sẽ tiếp tục làm công việc này trong 

tương lai. 

- Có trình độ tiếng Anh đủ điều kiện học tập và làm báo cáo sau khóa học. 

- Có sức khỏe tốt. 

(Thư mời của AITD gửi kèm theo Công điện này). 



Đề nghị các đơn vị có nhu cầu, cần đăng ký học viên (theo mẫu gửi kèm) về 

Ban TCCB Tổng công ty để tổng hợp, lựa chọn và kiểm tra ngoại ngữ (nếu cần). 

Thời gian gửi đăng ký trước ngày 03/01/2023 qua Ban TCCB; đồng thời gửi vào địa 

chỉ hòm thư trên E-Office: trung.nguyenthanh.vnr. Hết thời gian trên đơn vị nào 

không có văn bản đăng ký được xác định là không có nhu cầu tham gia. 

Tổng công ty ĐSVN thông báo để các đơn vị biết và triển khai đăng ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng giám đốc TCT (để b/c);       Eoffice. 

- Ban QTCN (để p/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 
 
 

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN TCCB 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ 
 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ẤN ĐỘ 

“Hiệu quả năng lượng: Yếu tố then chốt trong phát triển giao thông bền vững” 
 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (tại Đại 

học) 

Chức vụ -  Bộ 

phận  công 

tác 

Chức vụ theo 

Quy hoạch 

của đơn vị 

(nếu có) 

Thời gian công 

tác trong ngành 

ĐS (theo quyết 

định tiếp nhận 

hoặc Sổ 

BHXH) 

Đảng viên Điện thoại Email 

1      Từ …….. Có/Không Cố định ….. 

Di động …... 
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