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Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 

 
                                 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Thi tại Công văn số 13082/UBND-THKH ngày 25/8/2021 về việc 

giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và các 

ngành, đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh về Chương trình học bổng toàn phần Chevening năm 

học 2022-2023 của Chính phủ Anh. Sở Ngoại vụ thông tin tới các cơ quan, đơn 

vị về chương trình học bổng như sau: 

 1. Thông tin chung: 

 Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh được triển khai từ 

năm 1993 tại Việt Nam và đã được trao cho gần 500 sinh viên tài năng của Việt 

Nam sang Anh du học chương trình Thạc sỹ. Đây là cơ hội cho tất cả các cơ 

quan, đơn vị phát triển nguồn nhân lực. Ứng viên phù hợp là những người có 

tiềm năng trở thành lãnh đạo và có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. 

 2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

 - Là công dân Việt Nam; 

 - Đã có bằng tốt nghiệp đại học; 

 - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc; 

 - Cam kết trở về Việt Nam và làm việc ít nhất 02 năm sau khi hoàn thành 

khóa học; 

 - Chưa từng nhận học bổng của Chính phủ Anh để theo học tại Anh; 

 - Đạt yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh của Chevening; 

 - Nhận được ít nhất 01 thư chấp nhận học tại một trường đại học tại Anh 

cho khóa học Thạc sỹ. 

 3. Quyền lợi: 

 - Được đài thọ toàn bộ chi phí (vé máy bay, phí nhà ở, học phí và một số 

chi phí cần thiết khác) 

 - Được đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng và hỗ trợ đi lại tham dự các sự 

kiện do Chevening tổ chức; 
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 - Nâng cao kiến thức học tập và năng lực chuyên môn; 

 - Nâng cao khả năng lãnh đạo và mở rộng các mối quan hệ; 

 - Trải nghiệm cuộc sống và văn hóa tại Anh. 

  4. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ: 

 Ứng viên nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của Chevening tại địa chỉ: 

http://www.chevening.org/vietnam, hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 02/11/2021. 

 Để biết thêm chi tiết thông tin về học bổng Chevening, xin vui lòng liên 

hệ Bà Mai Thu Hà, cán bộ Chevening tại Đại sứ quán Anh, số điện thoại: 

024.3936.0500, email: chevening.vietnam@ukinvietnam.com; hoặc Bà Đặng 

Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, điện thoại: 

098.231.7289, email: huyenthdofa@gmail.com. 

 Sở Ngoại vụ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi và tạo điều 

kiện để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và đăng 

ký ứng tuyển Chương trình học bổng Chevening năm học 2022-2023; gửi danh 

sách ứng viên tham dự (nếu có) về Sở Ngoại vụ để Sở quản lý, hỗ trợ ứng viên 

tham gia học bổng , tổng hợp báo cáo Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh 

và Bắc Ai-len tại Hà Nội và Chủ tịch UBND tỉnh.  

 Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, HTQT (ĐH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Dương 
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