UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 117 /TB -SGDĐT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về chương trình học bổng nước ngoài
Thực hiện Công văn số 213/UBND-VP9 ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc tuyển ứng viên nhận học bổng năm 2021 của tỉnh U-ĐômXay năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học
bổng và các điều kiện dự tuyển cụ thể như sau:
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.
- Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại
nước ngoài trong năm 2021.
- 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 03 (ba) 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 đón lưu học sinh: Dự kiến từ ngày 20/9/2021 đến ngày
30/9/2021.
- Ngành học: (Theo phụ lục 1 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 (05 năm) 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).
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn.
- Bản sao giấy khai sinh.
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- Bản sao hộ khẩu thường trú.
- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.
- Bản sao học bạ cấp trung học phổ thông.
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện/ thành phố, cấp
tỉnh, 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 (nếu có); Bản sao giấy chứng nhận con liệt sĩ; bản sao th
thương binh của bố/m đ (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 ứng viên 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 23/8/2021 đến 26/8/2021.
- Địa điểm: Phòng Giáo dục thường xuyên, 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 bà Nguyễn Thị Hương qua
số điện thoại 0943.070.085./.
Nơi nhận:
- Website của Sở GD&ĐT
- Trường THPT;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX, TH&NN;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTX.Hư/03.

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Khâm
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PHỤ LỤC 1
Các lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo tại trường ĐH Quốc Gia Lào.
(Kèm theo Thông báo số:
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/TB- SGDĐT ngày

/8/2021của Sở GD&ĐT Ninh Bình)

Chuyên ngành
Tâm lý - Giáo dục; Quản lý giáo dục; Toán học; Vật lý; Hóa
học; Sinh vật học; Tiếng Lào – Văn học; Tiếng Anh; Tiếng
Pháp; Lịch sử; Địa lý; Khoa học xã hội – chính trị; Thể dục Thể Thao.
Ngôn ngữ Lào – Văn học; Truyền thông; Tiếng Pháp; Tiếng
Anh; Tiếng Việt; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Nhật Bản; Tiếng
Hàn Quốc; Tiếng Đức; Tiếng Nga; Tiếng Tây Ban Nha.
Chính trị và quản lý nhà nước; Phát triển dân cư và nông thôn;
Cứu tế xã hội; Lịch sử và nhân chủng học; Khảo cố học và
quản lý di sản; Khoa học thư viện; Khoa học địa lý; Du lịch;
Khách sạn.
Kinh tế học ứng dụng; Tài chính kinh tế nhà nước; Quản trị
kinh doanh chung; Maketing; Kế toán; Điều tra; Thuế; Tài
chính – Ngân hàng; Thương mại.

Khoa Kinh tế
học và Quản trị
kinh doanh
Khoa Luật học
và luật khoa học Luật dân sự; Luật hình sự; Luật kinh tế; Quan hệ quốc tế; Hành
quản lý nhà
chính.
nước
Khoa học máy tính; Phát triển Website; Tin học; Tin học dành
cho kinh tế học và quản trị kinh doanh; Thống kê; Hóa học;
Khoa Khoa học
Hóa học môi trường; Vật lý học; Địa chất vật lý ứng dụng; Vật
tự nhiên
liệu học; Sinh vật học; Công nghệ sinh học; Khoa học hạt
nhân.
Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật khoáng sản; Kỹ thuật máy móc;
Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật điện lực; Kỹ thuật năng lực
điện lực; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật truyền thông; Kỹ thuật
Khoa Kỹ thuật
máy tính; Kỹ thuật công nghệ thông tin; Kỹ thuật cầu đường;
Kỹ thuật vận tải; Kỹ thuật quản lý tài nguyên; Kỹ thuật thủy
lợi; Kỹ thuật hóa học; Giáo viên dạy nghề.
Khoa nông
Kinh tế nông nghiệp và công nghệ thực phẩm; Chăn nuôi; Ngư
nghiệp học
nghiệp; Bác sĩ thú y; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật.
Kinh tế lâm nghiệp và kỹ thuật chế biến gỗ; Lâm nghiệp dân
Khoa hoa học
cư và phát triển nông thôn; Quy hoạch quản lý tài nguyên
lâm nghiệp
rừng; Quản lý nguồn nước và kế hoạch sử dụng đất đai; Du
lịch bảo tồn.
Kiến trúc; Kế hoạch và thiết kế môi trường – quy hoạch đô thị; Kiến
Khoa Kiến trúc
trúc tòa nhà; Thiết kế trang trí; Thiết kế sản phẩm.
Khoa học môi
Khoa học môi trường; Tổ chức môi trường; Kế hoạch phát
trường
triển; Công nghệ môi trường.
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(Kèm theo Thông báo số:

MẪU CAM KẾT
/TB- SGDĐT ngày /8/2021 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 2021
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 2021
Người bảo lãnh
(Ký và ghi rõ họ tên)
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