
  

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:          /SNgV-HTQT 
 

V/v phổ biến, giới thiệu Chương 

trình học bổng Chính phủ Ấn Độ 

năm 2021 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Thanh Hóa, ngày     tháng      năm 2021 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

-    UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

4273/UBND-THKH ngày 05/4/2021 về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn 

số 987/BNG-THKT và Công hàm số HAN/321/06/2021 ngày 22/03/2021của Đại 

sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về việc cử ứng viên tham gia chương trình học bổng 

MGC tại Ấn Độ 2021; Sở Ngoại vụ thông báo như sau: 

Trong khuôn khổ hợp tác Sông Hằng – Sông Mê Công (MGC) năm 2021, 

Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành cho Việt Nam 10 suất học bổng bậc đại học/ sau 

đại học/ tiến sĩ thuộc các chuyên ngành (trừ y, dược, thời trang). Học bổng bao 

gồm: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí (từ 250-350 USD/ tháng tùy bậc học), vé 

máy bay khứ hồi một lần hạng phổ thông và chỗ ở tại ký túc xá. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển: (i) Tốt nghiệp phổ thông trung học (đối với bậc 

đại học), tốt nghiệp đại học (đối với bậc sau đại học), tốt nghiệp cao học (đối với 

bậc tiến sĩ); (ii) Trình độ tiếng Anh tốt, đáp ứng tiêu chí của Trường nộp hồ sơ, 

trường sẽ tổ chức phỏng vấn trực tuyến nếu cần; (iii) Trong độ tuổi từ 18 đến 30 

đối với bậc đại học và sau đại học, dưới 45 tuổi đối với bậc tiến sĩ tính đến thời 

điểm tháng 7/2021; (iv) Không mắc bệnh hiểm nghèo và các bệnh cần phải điều trị 

lâu dài. 

Hồ sơ dự tuyển gồm: (1) tờ khai hồ sơ hoàn chỉnh có dán ảnh và đầy đủ 

chữ ký; (2) bản sao các giấy tờ bằng cấp/ chứng chỉ/ bảng điểm/ học bạ; (3) bản 

sao CMND và hộ chiếu; (4) bàn dịch công chứng tất cả các giấy tờ sang tiếng 

Anh; (5) tóm tắt đề tài định nghiên cứu nếu đăng ký các bậc Tiến sĩ, sau tiến sĩ; 

(6) Video của ứng viên nếu đăng ký ngành nghệ thuật biểu diễn; (7) hai thư giới 

thiệu từ các giáo sư/ giảng viên/ giáo viên/ chủ lao động; (8) Giấy chứng nhận 

sức khỏe theo mẫu; (9) phiếu lý lịch tư pháp. 

Thông tin về Chương trình và danh sách hồ sơ dự tuyển xin gửi kèm theo 



  

và tham khảo thêm tại địa chỉ http://a2ascholarships.iccr.gov.in 

Thời hạn nộp hồ sơ: bản mềm đề nghị nộp trực tuyến qua cổng 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in trước ngày 29/4/2021. 

(Văn bản liên quan đính kèm theo) 

Sở Ngoại vụ nhận thấy đây là cơ hội tốt để cán bộ, học sinh, sinh viên của 

tỉnh Thanh Hóa được học tập và trau dồi ở môi trường hiện đại, sau khi kết thúc 

quá trình học tập sẽ phục vụ tại cơ quan địa phương hoặc theo yêu cầu của Nhà 

nước. Vì vậy, Sở Ngoại vụ đề nghị: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng Chính phủ  

Ấn Độ đến các trường THPT trên toàn tỉnh để học sinh đăng ký (đối với học 

bổng đại học); 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

thông báo Chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu được biết 

và tham dự chương trình (đối với học bổng thạc sĩ, tiến sĩ); 

 Danh sách đăng kí gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 26/4/2021 để tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. 

Đấu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: đ/c Đặng Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng 

Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ, SĐT: 0982.317.289. 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, HTQT. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trần Thị Thu Hằng 
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