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        Kính gửi: 

 - Các Sở, Ban ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

 - Các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thuộc Tỉnh ủy;    

 - Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
 

 Sở Nội vụ nhận được công văn số 174/BDCB-QLĐT ngày 20/5/2020 của 

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng ngạch kế toán 

viên, kế toán viên chính năm 2020, trong đó có nội dung từ Tháng 5/2020 trở đi, bên 

cạnh tổ chức đào tạo truyền thống, căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BTC về việc ban hành 

Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tiếp đối với công chức, viên chức của 

Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 

theo hình thức trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm Microsoft Office 365A1 trên 

Internet trong phạm vi cả nước . 

Nhằm phối hợp triển khai cho công chức, viên chức được tiếp cận phương thức đào 

tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến và đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ ngạch cho công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên cao đẳng, kế toán 

viên, kế toán viên chính theo quy điṇh taị Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của 

Bô ̣Tài chính về viêc̣ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có hiêụ lưc̣ kể từ 

ngày 01/01/2020, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị để triển khai đến công 

chức, viên chức thuộc các đơn vị mình biết và đăng ký tham gia các khóa Bồi dưỡng ngạch 

kế toán viên, Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

 - Về đối tượng: 

 + Đối với khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên: Công chức, viên chức giữ ngạch kế 

toán viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên;  công chức, viên chức 

giữ ngạch kế toán viên cao đẳng, kế toán viên trung cấp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

ngac̣h kế toán viên chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp 

luật; các đối tượng khác có nhu cầu khác. 

 + Đối với khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính: Công chức, viên chức giữ 

ngac̣h kế toán viên chính nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngac̣h kế toán viên chính; 

công chức, viên chức ngac̣h kế toán viên đã có chứng chỉ ngạch kế toán viên chuẩn bi ̣ 

thi nâng ngac̣h lên kế toán viên chính theo quy điṇh của pháp luâṭ; các đối tượng khác 

có nhu cầu khác. 



 - Về thời gian học:  

+ Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên: Thực hiện theo chương trình đào tạo ban 

hành kèm theo quyết định 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Tổng thời lượng là 320 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận chuyên đề báo 

cáo, đi thực tế, kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa. Tổ chức học vào các ngày Thứ 5, 6, 

7 hàng tuần và dự kiến khai giảng vào  cuối Tháng 7/2020. 

+ Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính: Thực hiện theo chương trình đào tạo 

ban hành kèm theo quyết định 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. Tổng thời lượng là 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận chuyên đề 

báo cáo, đi thực tế, kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa. Tổ chức học vào các ngày Thứ 5, 

6, 7 hàng tuần và dự kiến khai giảng vào cuối Tháng 7/2020. 

 - Về hình thức tổ chức, kinh phí :  

+ Hình thức 1: Trực tuyến kết hợp tập trung 

* Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên: 4.500.000 đ/học viên 

 * Khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính: 5.000.000 đ/học viên 

+ Hình thức 2: Trực tuyến 

* Khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên: 4.000.000 đ/học viên 

*  Khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính: 4.500.000 đ/học viên 

(Bao gồm: Hoc̣ phí, kinh phí tổ chức các lớp hoc̣ và tiền tài liêụ theo điṇh 

mức quy điṇh áp duṇg chung của Trường Bồi dưỡng cán bô ̣ tài chính taị Công 

văn số 174/BDCB-QLĐT ngày 20/5/2020). 

 Các địa phương, đơn vị có nhu cầu đăng ký danh sách về Sở Nội vụ bằng văn 

bản theo địa chỉ số 09, đường Đống Đa, thành phố Huế và qua Email: 

pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn hoặc Văn phòng Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ tài chính Miền Trung, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, địa chỉ: Phòng 4.03, Tòa 

nhà Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Phạm Văn 

Đồng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại (Fax): 

0234.3971899, email: trungtammientrung@ift.edu.vn trước ngày 20/7/2020. 

 Sau khi tổng hợp, căn cứ vào thực tế số lượng đăng ký tham gia khóa học, 

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền 

Trung thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính để tổ chức mở lớp. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoac̣h; Giáo dục và 

Đào tạo các Huyện, TX, TP Huế; 

- Lưu:  VT, TCCC.                                            
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