
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 4181/SGDĐT-QLĐT&GDTX 
V/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ, tiến 

sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát 

triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 12 năm 2020. 

 
    Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, THCS-THPT;  

- Trung tâm: GDTX tỉnh, GDNN-GDTX, KTTH-HN. 

Thực hiện Công văn số 16701/UBND-VX ngày 27/11/2020 của của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai Thông báo số 1485/TB-BGDĐT ngày 

23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thông báo tuyển sinh đi 

học thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho 

Việt Nam (IDS) khóa 2021-2023; Công văn số 16702/UBND-VX ngày 27/11/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai Thông báo số 1486/TB-BGDĐT 

ngày 23/11/2020 của Bộ GDĐT về việc thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật 

Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) 

khóa 2021-2024; Công văn số 16697/UBND-VX ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao triển khai Thông tin số 01/JDS ngày 24/11/2020 của Trung 

tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) về triển khai thông tin Chương trình học 

bổng phát triển nguồn nhân lực (IDS), Sở GDĐT đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được biết 

về Chương trình tuyển sinh đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học 

bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) (có bản sao văn bản gửi kèm 

theo);  

2. Nếu các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học thì lập danh 

sách về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

Sở GDĐT thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./. 

   Nơi nhận: 

- Như trên;                                            

- UBND tỉnh;                                                                          

     - Giám đốc và các Phó GĐ;       

     - Lưu: VT,  QLĐT&GDTX.  
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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