
1 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

              SỞ NỘI VỤ 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNV-QLNS 

V/v thông báo chiêu sinh lớp 

bồi dưỡng ngạch kế toán 

viên, kế toán viên chính  

năm 2021 

                        Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:   

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
  

Ngày 17/5/2021, Sở Nội vụ tiếp nhận Công văn số 138/BDCB-QLĐT ngày 

29/4/2021 của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính - về việc thông 

báo mở lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021; 

Theo đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo mở các lớp bồi 

dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính; cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia:  

a) Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên: 

Công chức, viên chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương 

ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế 

toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên ngạch kế toán viên 

theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu. 

b) Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính: 

Công chức, viên chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công 

chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán 

viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.  

2. Phương thức bồi dưỡng: Trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp tập trung. 

3. Học phí:  

a) Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên: 4.500.000 đồng/học viên; 

b) Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính: 5.000.000 đồng/học viên; 

Trên cơ sở thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế 

toán viên chính nêu trên của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; Sở Nội vụ đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến đến công chức, viên chức thuộc cơ 

quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để nghiên cứu, đăng 

ký tham gia (nếu có nhu cầu) - trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn theo 

chức danh, vị trí việc làm hiện đang hoặc dự kiến phân công, bố trí công tác đối 

với cá nhân. 
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Ghi chú: Thông tin chi tiết về các lớp bồi dưỡng nêu trên xem tại Công văn 

số 138/BDCB-QLĐT ngày 29/4/2021 của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - 

hiện được đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Trần Hải 
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