
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRUNG TÂM TẬP HUẤN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM 

         Số:  11/TB-VRTC                                       Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022                                

 

THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, Chứng nhận Sản phẩm công 

nghiệp tàu biển ( Modul: M-05) - Năm 2022. 

Kính gửi: Các đơn vị Đăng kiểm thủy. 

Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2022 đã được Cục trưởng phê 

duyệt, căn cứ nhu cầu tập huấn của các đơn vị, Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng 

kiểm ( VRTC) sẽ phối hợp với Phòng Công nghiệp dự kiến tổ chức lớp “ Lý thuyết 

kiểm tra, chứng nhận Sản phẩm công nghiệp tàu biển (Modul: M-05) trong tháng 4 

năm 2022. 

   1. Đối tượng, nội dung, thời gian, hình thức tập huấn 

1.1. Đối tượng: Cán bộ, nhân viên của Đơn vị làm công tác Đăng kiểm thủy. 

1.2. Nội dung, thời gian, địa điểm:  

- Nội dung: Kiểm tra và chứng nhận sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển 

- Thời gian dự kiến: từ 11/4/2022 đến 13/4/2022. 

- Địa điểm dự kiến:  

+ Lớp tổ chức phía Bắc : Tại Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm, số 126 

Kim Ngưu, P Thanh Nhàn, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

+ Lớp tổ chức phía Nam: Tại Chi Cục Đăng kiểm số 8, TP Cần Thơ. 

2 . Kinh phí tập huấn và hình thức đăng ký: 

 - Kinh phí tập huấn nghiệp vụ : 3.000.000 đ/hv. 

- Danh sách đăng ký nhu cầu tham dự xin gửi về Trung tâm tập huấn nghiệp vụ 

đăng kiểm, Cục Đăng kiểm việt nam trước ngày 15/3/2022.  

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm. 

Địa chỉ: Số 126 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243 6335247.               

Email:    vrtc126kimnguu@gmail.com / tudtvr@gmail.com. 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Đình Gia - ĐT: 0912312467 

Trung tâm VRTC xin thông báo để các đơn vị được biết. 

Trân trọng cảm ơn. 

                                                                      

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

                                                                                                           

                                                                                                                         

  Đoàn Tuấn Tú 



 

ĐƠN VỊ:…………………….. 

 

            Sè:                / 2022 

  V/v ‘ Đăng ký tập huấn nghiệp vụ 

Kiểm tra, chứng nhận SPCN Tàu biển  

( Modul -05)” 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§é lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 ………, ngày  … tháng  03 năm 2022 
 

 

Danh s¸ch  

®¨ng ký TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ  

KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN SPCN TÀU BIỂN ( MODUL -05) 

 

     KÝnh göi: Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam 

 

 Căn cứ thông báo số: 11/TB-VRTC, ngày 9/3/2022 của Trung tâm VRTC, căn 

cứ theo nhu cầu của Đơn vị về việc đào tạo, tập huấn cho ĐKV thực hiện công tác 

Kiểm tra, chứng nhận Sản phẩm công nghiệp tàu biển. Đơn vị xin gửi các đồng chí có 

tên theo danh sách kèm theo sau:  

 

TT 

 

Hä vµ tªn 

Ngày / 

Tháng / 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

Điện thoại 

 

 

Email 

Địa điểm 

học 

( HN/CT) 

       

       

       

       

       

       

       

 

Đơn vị đề nghị Trung tâm VRTC cho đăng ký các đồng chí có tên như trên  

tham dự . 

Trân trọng cảm ơn. 

 

N¬i nhËn: 
 - Như trên 

-  Lưu VT 

 GIÁM ĐỐC 

(Ký tên/đóng dấu) 

 

 

 
                                


