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Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v thông báo chương trình học bổng
của Chính phủ Indonesia

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp nhận Công văn số 59/CNV-VP ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Cục
Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về việc thông báo Chương trình học bổng bậc Thạc sĩ
dành cho các nước đang phát triển - KNB của Chính phủ Indonesia tại nhiều
trường Đại học tại Indonesia, Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Bahasa
Indonesia (Công văn kèm theo). Sở Ngoại vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị
như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh có ứng viên đạt tiêu
chuẩn và phù hợp nhu cầu đào tạo đăng ký tham gia Chương trình học bổng bậc
Thạc sĩ dành cho các nước đang phát triển – KNB của Chính phủ Indonesia.
2. Thời gian: dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, kéo dài tối đa 03 năm
(bao gồm 01 năm học tiếng Indonesia)
Đối tượng, điều kiện: dưới 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học, sử dụng tốt tiếng
Anh (IELTs/TOEFL IBT tương đương 6.0/80)
3. Kinh phí: do phía Indonesia đài thọ bao gồm: vé máy bay khứ hồi, trợ
cấp ổn định chỗ ở, trợ cấp nghiên cứu, tiền sách vở, sinh hoạt phí hằng tháng và
bảo hiểm tại Indonesia. Ứng viên tự túc chi phí đi lại, ăn ở trong nước và các chi
phí khác tại nước ngoài.
Thông tin chi tiết về nội dung, quy trình, cách thức đăng ký và tài liệu yêu
cầu đính kèm tại văn bản KNB Scholarship 2020 của Đại sứ quán Indonesia tại
Hà Nội kèm theo.
Kính chuyển các cơ quan, đơn vị nắm và chủ động đăng ký trực tiếp tại
Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội nếu có nhu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLBG-HTQT (HNg).
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Nguyễn Hữu Xuân

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN
1. Sở Công Thương
2. Sở Giao thông vận tải
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
4. Sở Tài chính
5 Sở Khoa học và Công nghệ
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư
8. Sở Nội vụ
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. Sở Tài nguyên và Môi trường
12. Sở Thông tin và Truyền thông
13. Sở Tư pháp
14. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
15. Sở Xây dựng
16. Sở Y tế
17. Ban Quản lý Khu kinh tế
18. Thanh tra Tỉnh
19. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
20. Công an Tỉnh
21. Tỉnh đoàn
22. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

