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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2745 /TB-SNV

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đi học thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn
Bửu tại Công văn số 1586/VPUBND-THVX ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc
tuyển sinh đi học thạc sĩ khóa 2021 - 2023, tiến sĩ khóa 2021 - 2024 ở Nhật Bản,
Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương như sau:
1. Thông tin về Chương trình học bổng; đối tượng, điều kiện và hồ sơ
dự tuyển; quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển; quy trình xét tuyển; hồ sơ
dự tuyển:
Thực hiện theo Thông báo số 1485/TB-BGDĐ ngày 23 tháng 11 năm 2020
và Thông báo số 1486/TB-BGDĐ ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
(Kèm theo Thông báo số 1485/TB-BGDĐ và Thông báo số 1486/TBBGDĐ)
2. Thời gian đăng ký gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân
dân Tỉnh cụ thể:
- Đối với đăng ký học thạc sĩ, gửi trước ngày 18 tháng 12 năm 2020.
- Đối với đăng ký học tiến sĩ, gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
3. Tổ chức thực hiện: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và có văn bản đề nghị cử cán bộ, công
chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký và tham gia tuyển sinh đi học
thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản (nếu có nhu cầu). Thông tin chi tiết liên hệ số điện
thoại: 02439347711 hoặc địa chỉ Email: jds.vietnam@jice.org
Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa
chỉ https://snv.dongthap.gov.vn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (thay b/c);
- Các Sở và cơ quan ngang Sở;
- Các ĐVSNCL thuộc UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc Sở (thay b/c);
- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCC, Đ.
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