
Mở  màn cho chuỗ i  kế  hoạch

đào tạo ngắn hạn của Khoa

Các khoa học l iên ngành phố i

hợp vớ i  các T ỉnh,  Huyện t rong

năm 2021,  lớp “Bồ i  dưỡng

nâng cao nhận thức về  b iến

đổ i  kh í  hậu cho cán bộ  công

chức cấp xã T ỉnh Hà Nam”  đã

được khai  giảng sáng nay

04/01/2021 vớ i  sự  hào hứng,

nhiệ t  t ình tham dự  của các cán

bộ  công chức cấp xã thuộc

T ỉnh Hà Nam. Đây là  lớp bồ i

dưỡng thứ  hai ,  theo kế  hoạch

năm 2020 nhằm nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực của

T ỉnh Hà Nam phố i  hợp thực

hiện cùng Khoa Các khoa học

l iên ngành   

Những kiến thức nền về  b iến

đổ i  kh í  hậu được cập nhật  và

hệ  thống lạ i ,  những ý  k iến

thực tế ,  các tác  động của biến

đổ i  kh í  hậu đang diễn ra  t rên

đ ịa bàn T ỉnh Hà Nam được đưa

ra t rao đổ i  nghiêm túc.  Đây là

hiệu ứng t ích cực mà Khoa Các

khoa học l iên ngành mong

muốn mang tớ i  cho học viên

không ch ỉ  của T ỉnh Hà Nam

mà còn của các T ỉnh,  thành

khác t rên cả nước t rong các dự

án đào tạo ngắn hạn vào thờ i

gian tớ i .  Khoa Các khoa học

l iên ngành tự  t in  mang lạ i  cho

học viên kỹ  năng làm chủ  t r i

thức l iên ngành,  thành công,

vươn xa và bền vững

Khoa Các khoa
học liên ngành
khai giảng lớp

"Bồi  dưỡng
nâng cao nhận
thức về  biến
đổi  khí  hậu"
cho cán bộ

công chức cấp
xã Tỉnh Hà

Nam 
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