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Khóa học
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ
Căn cứ thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung
cư;
I. Đối tượng:
- Thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, ban
quản lý và ban quản trị chung cư,
- Tổ trưởng và nhân viên các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy,
vệ sinh môi trường, trưởng ca vận hành nhà chung cư,
- Các đối tượng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo.
II. Nội dung khóa học:
1.Thời gian: thường xuyên liên tục
2. Học phí: Quản lý nhà chung cư 2.200.000 đồng/học viên
Quản lý tòa nhà : 4.000.000 đồng/ học viên
Ban quản trị : 1.500.000 đồng/ học viên
Tất cả đã bao gồm giáo trình học.
3. Địa điểm học:
118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (hoặc tại địa
phương, Doanh nghiệp)
Đội ngũ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm các cán bộ đã và đang công tác tại
cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp quản lý nhà chung cư.
4. Ưu đãi:
Giảm 5% học phí nếu đăng ký theo nhóm từ 5 – 10 người,
Giảm 10% học phí nếu đăng ký theo nhóm trên 10 người,
Nhận đào tạo tại đơn vị với 20 học viên trở lên.
5. Chứng chỉ chứng nhận:
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận theo quy định
trong thông tư 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
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