
  

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:            /SNgV-HTQT 
 

V/v thông báo các khóa đào tạo 

trực tuyến trong khuôn khổ Chương 

trình e-ITEC của Chính phủ Ấn Độ. 

 
 

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, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

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

12296/UBND-THKH ngày 13/8/2021 về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp 

với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, đơn vị liên quan, thông báo 

rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về Chương trình e-

ITEC của Chính phủ Ấn Độ theo Công hàm số 443/DP/2021 ngày 3/8/2021 của 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Sở Ngoại vụ thông báo như sau: 

 Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) được ra đời vào 

ngày 15 tháng 9 năm 1964 là một chương trình hỗ trợ song phương của Chính 

phủ Ấn Độ nhằm chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế và công nghệ của 

Ấn Độ với các đối tác quốc tế vì lợi ích chung. Quan hệ đối tác ITEC của Ấn Độ 

với Việt Nam có từ những năm 1970. Việt Nam cũng là một trong những đối tác 

ITEC lớn nhất của Ấn Độ, hàng năm có hơn 200 cán bộ tham dự khóa học 

ITEC. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Thanh Hóa cũng được hỗ trợ khoảng 10 

suất học bổng trong khuôn khổ chương trình này dành cho cán bộ, công chức 

của tỉnh về các lĩnh vực như ngoại ngữ, công nghệ thông tin...Tại thời điểm hiện 

tại, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ và các nước trên thể giới nên 

chương trình ITEC tổ chức các khóa học theo hình thức trực tuyến (e-ITEC), cụ 

thể như sau: 

 1. Danh sách các khóa học: tại trang thông tin https://itecgoi.in/e-itec 

hoặc danh sách kèm theo. 

 2. Đối tượng tham gia: cán bộ công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Trường học/Đại học, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp, v.v., trong độ tuổi 25-45, có trình độ Tiếng Anh cơ bản. 

          3. Ngôn ngữ: Các khóa học được giảng dạy bằng Tiếng Anh. 

          4. Chi phí: Chính phủ Ấn Độ tài trợ chi phí cho các chương trình trên. 

5. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web 

ITEC https://itecgoi.in/e-itec 

(Có công hàm và danh sách các khóa học đính kèm theo) 

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

tỉnh Thanh Hóa được học tập và trau dồi kiến thức ở môi trường hiện tại và học 

https://itecgoi.in/e-itec
https://itecgoi.in/e-itec


  

thuật. Vì vậy, Sở Ngoại vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thông báo Chương trình e-ITEC đến 

cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu được biết và tham dự chương trình.  

 Danh sách đăng ký gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 30/8/2021 để tổng hợp 

thông báo với 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, 

Email: huyenthdofa@gmail.com; SĐT: 0982.317.289. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT (ĐH). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Vũ Ngọc Dương 
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