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Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2019

V/v tổchức Kỳthi học bổng của Trường
Đạ
i học Quốc tếIPU Nhậ
t Bả
n nă
m 2020

Kính gửi:

Hiệ
u trưởng các Trường THPT

Thực hiệ
n nội dung thỏa thuậ
n hợp tác vềgiáo dụ
c củ
a SởGiáo dụ
c và Đà
o
tạ
o tỉ
nh Đồng Tháp và Tậ
p đoàn Giáo dụ
c Soshi Gakuen; Tiế
p nhậ
n Công vă
n số
04/2019/SEG-CV ngày 10 tháng 10 nă
m 2019 củ
a Công ty TNHH Soshi Global về
Kỳthi học bổng IPU đợt 1 nă
m 2020; SởGiáo dụ
c và Đà
o tạ
o (GDĐT) yêu cầ
u các
đơn vịtriể
n khai thông báo vềKỳthi học bổng củ
a Trường Đạ
i học Quốc tếIPU,
Nhậ
t Bả
n nă
m 2020, cụthểnhưsau:
1. Thông tin vềKỳthi họ
c bổ
ng Trường Đại họ
c Quố
c tếIPU Nhật Bản
năm 2020: (Đí
nh kèm)
+ Thông tin Kỳthi học bổng IPU 2020.
+ Poster vềKỳthi 2020.
+ Đơn đă
ng ký dựthi (kèm Đơn hướng dẫ
n; Đơn mẫ
u củ
a du học sinh).
- Thời gian đăng kí và nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đế
n hế
t ngày
05/11/2019.
2. Đố
i tượng dựthi, hồsơđăng kí và thời gian thi
- Đối tượng dựthi :
Học sinh lớp 12 nă
m học 2019-2020.
Kế
t quảhọc tậ
p củ
a nă
m học: lớp 10, lớp 11: Học lực: Khá, Giỏi; Hạ
nh kiể
m:
Tốt .
- Hồsơđăng kí dựthi bao gồm:
- Đơn đă
ng kí dựthi: Bả
n gốc có dán hình 3x4.
- Học bạcấ
p THPT (Bả
n photo có xác nhậ
n củ
a đơn vị
).
- Bằ
ng/ Chứng chỉTiế
ng Nhậ
t (nế
u có): JLPT, J-TEST... (Bả
n gốc).
- Thời gian thi:
+ Thi viế
t: Thi Toán và Ngoạ
i ngữ(tựchọn): Dựkiế
n ngày 10/11/2019.
+ Thi phỏng vấ
n: Tiế
ng Nhậ
t hoặ
c Tiế
ng Anh hoặ
c Tiế
ng Việ
t (tựchọn): Dự
kiế
n ngày 24/11/2019.
- Đị
a điể
m tổchức thi: Tạ
i Đồng Tháp (có từ10 học sinh tỉ
nh Đồng Tháp
đă
ng kí dựthi); Dựkiế
n tạ
i Trường THPT chuyên Nguyễ
n Quang Diêu.
3. Đơn vịtổng hợp danh sách học sinh đă
ng kí dựthi học bổng (theo mẫ
u),

kèm đơn đă
ng kí dựthi củ
a từng học sinh, chậ
m nhấ
t ngày 05/11/2019 và gửi về
:
- Gửi email Bả
ng tổng hợp danh sách và bả
n scan đơn đă
ng kí củ
a từng học
sinh vềSởGDĐT (phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn) và Công ty TNHH Soshi
Global (ldo@seg.ac.jp).
- Gửi Bả
n cứng: Tổng hợp danh sách và đơn đă
ng kí củ
a từng học sinh về
Phòng Giáo dụ
c Trung học, Thường xuyên và Chuyên nghiệ
p, SởGDĐT.
Nhậ
n được công vă
n này, đềnghịthủtrưởng các đơn vịtriể
n khai thực hiệ
n.
Trong quá trình thực hiệ
n, nế
u có khó khă
n, vướng mắ
c, yêu cầ
u các đơn vịliên hệ
với SởGDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệ
p)
đểđược hướng dẫ
n./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Nhưtrên (t/h);
- Công ty TNHH Soshi Global (ph/h);
- Giám đố
c và các Phó GĐ(b/c);
- Lưu: VT, XH, 3b

Trần Thanh Liêm

