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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61 /TB -SGDĐT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về chương trình học bổng nước ngoài
Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 09/10/2011 giữa tỉnh Ninh Bình, Nước
CHXHCN Việt Nam với tỉnh U-đôm-xay, Nước CHDCND Lào, Sở Giáo dục và
Thể thao tỉnh U-đôm-xay, Nước CHDCND Lào cấp học bổng cho học sinh tỉnh
Ninh Bình sang học tại trường Đại học Quốc gia Lào, cụ thể:
1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
- Là học sinh đã tốt nghiệp cấp trung học phổ thông; có hộ khẩu thường trú
tại tỉnh Ninh Bình.
- Có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, hạnh kiểm xếp loại: Tốt.
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh,
không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải tự chịu bồi hoàn kinh phí
liên quan đến khi về nước.
- Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại
nước ngoài trong năm 2020.
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ
quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
- Cam kết tự nguyện đi học và hoàn thành chương trình đào tạo.
2. Số lượng
Tuyển 02 (hai) học sinh đi học tại Đại học Quốc gia Lào, diện hỗ trợ đào
tạo của tỉnh U-đôm-xay, Nước CHDCND Lào.
3. Chương trình, thời gian đào tạo
- Chương trình đào tạo: Bậc đại học
- Thời gian đào tạo: 05 năm (trong đó 01 năm học tiếng Lào, 04 năm học
chuyên ngành).
- Thời gian nhập học: ngày 10/10/2020 đến 20/10/2020.
- Ngành học: Theo danh sách đính kèm.
4. Kinh phí đào tạo
Toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại, học phí, lệ phí và các khoản chi, phụ cấp khác
(nếu có) trong thời gian học tại nước ngoài do tỉnh U-đôm-xay, Nước CHDCND
Lào đài thọ
5. Hồ sơ dự tuyển
- Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài có ý
kiến bảo lãnh của gia đình (theo mẫu đính kèm).
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- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Bản sao hộ khẩu thường trú.
- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.
- Bản sao học bạ cấp THPT.
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện, tỉnh, thành phố
trong đó xác nhận đủ điều kiện sức khỏe đi học nước ngoài.
- Bản sao bằng khen, giấy khen, giấy tờ chứng nhận các giải thưởng quốc
tế, quốc gia hoặc tỉnh, thành phố,… (nếu có); Bản sao giấy chứng nhận con liệt sĩ;
bản sao thẻ thương binh của bố/mẹ đẻ (nếu có).
6. Nguyên tắc xét tuyển theo thứ tự sau:
- Ưu tiên tuyển con thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
- Chọn từ người có điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ cao xuống
thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu chỉ tiêu cuối cùng có điểm trung bình cả năm lớp 12
bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự sau: Điểm trung bình cả năm lớp 11 cao hơn;
điểm trung bình cả năm lớp 10 cao hơn; người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp
vẫn chưa chọn được người trúng tuyển, thì Hội đồng xét tuyển sẽ xem xét quyết
định.
7. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ
- Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 24/8/2020 đến 05/9/2020.
- Địa điểm: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo
dục và Đào tạo Ninh Bình. Địa chỉ: Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Nếu có vướng mắc cần được giải đáp, liên hệ ông Phạm Tuấn Quang qua
số điện thoại 0915 880 656./.
Nơi nhận:
- Website của Sở GD&ĐT
- Trường THPT;
(để thông báo tới người học)
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm THNN và GDTX;
- Phòng GD&ĐT;
- Các phòng ban Sở
- Lưu: VT, KTKĐ.Q/03.

GIÁM ĐỐC
Sở Giáo dục và Đào tạo
sgddt@ninhbinh.gov.vn
Tỉnh Ninh Bình
21/08/2020 16:34:21

Vũ Văn Kiểm
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(Kèm theo Công văn số:

MẪU CAM KẾT
/TB- SGDĐT ngày /8/2020 của Sở GD&ĐT Ninh Bình)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Tên tôi là: .........................................Sinh ngày:……………………….…...
CMND số: .....................ngày cấp:................... nơi cấp:……….....….…….
Hộ chiếu số: ..................... ngày cấp:.................nơi cấp:…….…........…..
Nơi ở hiện nay: .................................……………………………………..
Đăng ký theo học chuyên ngành:............………….tại ĐH Quốc gia Lào.
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực
hiện nghiêm túc các nghĩa vụ sau:
1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập
quán của nước sở tại; thực hiện nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục nước ngoài;
giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân
cư nước sở tại. Chịu sự quản lý của Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại
nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
2. Thực hiện đúng quy định về thời gian học, trình độ đào tạo, ngành học,
nước đi học và cơ sở giáo dục theo Quyết định cử đi học của UBND tỉnh Ninh Bình.
3. Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo qui định của Nhà nước.
Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.
4. Sau khi kết thúc khoá học về nước ngay và thực hiện thủ tục báo cáo tốt
nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện
hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi
hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật
theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
........................, ngày ...... tháng 8 năm 2020
Người cam kết
(ký và ghi rõ họ tên)
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Ý kiến bảo lãnh của bố, mẹ hoặc người nhận bảo lãnh cho người dự tuyển:
Tên tôi là: .......................................... Sinh ngày………………...............………...
CMND số: ......................... Ngày cấp:……....... Nơi cấp:……………………...….
Hộ chiếu số: ........................... Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….…..
Chức vụ và cơ quan công tác........................…………………………….….……
Địa chỉ liên hệ.......................................……………………………………........…
Điện thoại: ..............................Fax:...................E-mail: ................................ ..........
Quan hệ với học sinh nhận bảo lãnh:……….........………………………………
Đồng ý nhận bảo lãnh cho học sinh …………….........…………………………
Tôi chấp nhận các quy định đối với người được nhận học bổng và sẽ phối hợp
thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết ở trên.
Xác nhận của UBND địa phương
nơi học sinh đăng ký thường trú

............., ngày ...... tháng 8 năm 2020
Người bảo lãnh
(Ký và ghi rõ họ tên)
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