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Vv tuy~n sinh chuong trinh h9c bBng ti~n si t~i Nh~t Ban nam 2023 
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CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 

DÙe lp - Ty do - H¡nh phúc BO GIÁO DYC VÅ DÅO TAO 

So: 4486 /BGDÐT-TCCB 

V/v tuyên sinh chuong trinh hÍc bông Hà Noi, ngày 13 tháng 09 n�m 2022 

TRUONG BAIHQC URA1BANS Bån n�m 2023 

BEN S:.630. MC. 
DIN Ngay:.A. 0 24K|h gùi: Thç truóng các �on vË thuÙc và tryc thuÙc B. 

Chuyén. 
S6 va ky higu H.. ************ 

Triên khai Thông báo sÑ 21-TB/CÐTBDCB ngày 31/8/2022 cça Cuc Dào 

tao, bôi duõng cán bÙ, Ban Tô chéc Trung uong vê viÇc tuyên sinh chuong trinh 

hoc bông tiên si t¡i Nhât Ban n�m 2023, BÙ Giáo duc và �ào t¡o �ê nghË Thç 

trrong các don vË xem xét, chÍn cù công chéc, viên chéc �ü diêu kiÇn, tiêu chuân 

�ang ki tham gia khóa hÍc. 

Công v�n cù công chéc, viên chéc cça don vË kèm Lý lËch trích ngang và 

ho so cá nhân theo quy �Ënh �ê nghË gûi vê BÙ Giáo dåc và �ào t¡o (qua Vs Tô 

chéc cán bÙ) truóc ngày 05/10/2022 dê xem xét, chÍn cù. Bän mêm danh sách 

xin gui theo dja chi email: vththai@moet.gov.vn. 

Gii kèm Thông báo só 21-TB/CÐTBDCB ngày 31/8/2022 cua Cuc �ào 

tgo, boi duong cán bo, Ban Tó chúc Trung uong. 

Trân trong. R 

TL. BO TRUÖNG 
VU TRIÄNG Vr TÓ CHU'C CÁN BO 

VA Noi nhn: 
- Nhu trên 

Bo truong (dê b/c); 
- Luu: VT, TCCB 

DVC 

Nguyên Vi¿t LÙ¢ 



BAN TO CHUC TRUNG UONG DÅNG CONG SAN VI�T NA 

CyCDAO TAO, BOI DUÖNG CÁN BO 
Hà Noi, ngày 31 tháng 8 n�m 202 

* 

Só 21 -TB/CÐTBDCB 

THÔNG BÁO 

Tuyên sinh churong trinh hÍc bông ti¿n s+ t¡i Nht Ban n�m 2023 

Kinh gi: - Ban Tô chéc các tinh, thành uy trye thuÙc Trung uromg 

- Vy (Ban) Tô chéc cán bÙ các bÙ, ban, ngành, 
to chrc chính tr/ - x� hÙi Trung rong 

Thuc hiÇn Chuong trinh hãp tác giïa Ban Tô chúc Trung uong và 

Chinh phù Nht Bán, Cuc �ào t¡o, bôi duong cán bÙ thông báo tuyên chÍn 

cán bÙ då tuyên chuong trinh hÍc bông tiên sï Länh �¡o toàn câu SDGs 

(SDGs Global Leader) t¡i Nht Bàn n�m 2023. Cu thê nhu sau: 

1. Thông tin vê churong trinh 

Muc dích: Góp phân phát triên nguôn nhân lyc câp cao, nguôn cán bÙ, 

công chérc, viên chéc có tham gia vào quá trinh ho¡ch �Ënh chính sách ho·c 

thuc hiên chính sách �ê giài quyêt các vân �ê phát triên kinh té -x� hÙi bên 

vïng 
- Chuyên ngành/l+nh vyrc �ào t¡o: Quan lý công, hành chính công; lut, 

tài chính, chính tri, ngo¡i giao, �âu tr, kinh doanh, thuong mai quóc t¿; 

nghiên céu vùng; gi£m thiêu rüi ro thiên tai; an ninh hàng h£i.; 

- Chuong trinh hÍc b�ng tiêng Anh; 

-Chi tiêu hoc bông: 05 hoe bông (không giói h¡n hô so dyr tuyên) 

2. Doi turng và dieu kiÇn d1r tuyén 

-Cán b6, công chérc, viên chírc trong hê thong chính tri cia Viet Nam, qu thê: 

+�Ñi vÛi cán bÙ, công chéc: Có thÝi gian công tác tër �ç 03 n�m trÝ 
lên (không kê thÝi gian têp su) và 02 n�m liên tåc liên kê trróc thÝi �iÃm 
dugc cù di �ào t¡o hoån thành tôt nhiÇm vå; 

+�Ñi vÛi viên chéc: Eä kêt thúc thÝi gian tap sy; 

- Duói 40 tuoi tính �¿n ngày 01/4/2023 
Dåm bào súc khòe di hoc t¡i nuóc ngoài, 

Có phâm chât chính tri, �¡o dúc tôt; không trong thoi gian xem xét xù 

1ý ky lut ho·c trong thÝi gian thi hành ký luât; 
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- Ung viên cân email theo dËa chi trên �Ã nhn Thông tin giói thiÇu chi 
tiê, danh sách truÝng �¡i hÍc íng viên có thè ��ng ký dy tuyên và bàn mêm 
mau don �äng ký då tuyên chuong trinh hÍc bÑng (muc 10 trong Phå luc 1 
và theo mâu do JICA quy �Ënh). 

-Hô so myc 9 và 10 së dirgo nÙop sang Co quan Hop tác Quôctê Nht Bän (JICA). 
- Hô so úng viên tham gia du tuyên gëi v 
Cye Dào t¡o, bôi duong cán bÙ, Ban Tô chéc Trung rong 

sô 2A Hoàng V�n Thy, Ba �inh, Hà NÙi. 
Han nop hô so: truóc ngày 15/10/2022. 

Cán bÙ liên hÇ: Bùi Kim Dung, 
SDT co quan: 080.45322. Só di �Ùng: 0912521136. 

De nghË Ban Tô chéc các tinh, thành úy trrc thuÙc Trung uong, Vu 
(Ban) Tô chéc cán bÙ các bÙ, ban, ngành, to chéc chính tri - x� hÙi Trung 

urong thông báo �ên các �on vË trre thuÙc de cán bÙ, công chírc, viên chérc 

dang ký tham gia då tuyên chuong trinh 

Noi nhân: 
- Nhu trên, 

-D/c Hoàng Däng Quang (�é b/c), 
Phòng HTÐTBDNN, 
- Liu VP Cåc. 

CUC TRUÖNG 

G CONG 

DAOT 
BOI DU 

CAN CAN MO 

anh Son 

AN VIS 
CyC 



RHE DY1 
DAO TAO 

(Ban hành kèm theo Thônglbo BopptBNHIAbCB ngày 31 tháng 8 n�m 2021 cça 
Cuc Dào tao, bdheornc pasHhn Tó chiic Trung uong) 
Tên v�n bän e THUS6 lugng/ 

1 ho so 
TT 

Ghi chú 

Công v�n cù cán bÙ tham gia dr 

tuyên chuong trinh cùa dËa phuong, 
�on vË kèm theo lý lich trích ngang 

Mau trích ngang kèm theo 
01 ban 

(Mâu 01) (V/Ban To chéc cán bÙ ho·c Ban 
To chic tinh, thành üy) 

Dán ành 4x6, �óng dâu giáp 
02 bån lai, có xác nhn cça câp có 

thâm quyên 

Soa yêu lý lich cán bÙ theo mâu 2 
2c/TCTWV 

3 Don xin di hÍc cça cán bÙ 01 bàn 

4 Ban cam kêt 01 bán Có mau kèm theo (Phu låc 2) 

Bàn sao có công chung các quyêt 
01 bàn dinh tuyen dång, bô nhiÇm cán bÙ 

moi lo¡i 

Bán sao có công chíng các v�n b£n 
sau: báng diêm, báng tôt nghiÇp �¡i 
hoc; báng diém, bäng tôt nghiÇp, 
Juan van cao hoc; 

01 ban Bàn dich hop lÇ sang tiêng 
Anh; bàn tièng ViÇt �inh kèm, 

moi lo¡i dóng dâu giáp lai �ây �ù. 

Ban sao chúng chi tiêng Anh 01 bán 
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Ho chieu bån photo 
Nu chua có, có th¿ gui bÑ 

8 01 bàn 
sung sau. 

Ung viên cho dÙng tim, liên 

hê truóc vói giáo su qua 
website cùa truong då �Ënh 
nÙp ho so �è xin xác nhân. 

Xác nhn �ông ý huóng dâa nghiên 9 
cru cça Giáo su (nêu có) 

01 bån 

- Liên hÇ dja chi email: 

dungbk.ccop@gmail.com 
de nhn bÙ hô so �äng ký då 

tuyên. 
Bo ho so du tuyên chuong trinh 01 ban 

10 
hoc bong mõi lo¡iuyên. 

- Yêu càu dán ånh, xác nhn 
cça co quan qu£n lý. 



6 AN VI C 
cUPHUyc2 DAO TA0' 

Ban hành kèm theo Thông agl5 2 BCDTBDCB ngày 31 tháng 8 n�m 2022 cua 

Cuc Dào tadduong cAs %, Ban T6 chrc Trung uong) 

CON 

CAN'BO 8/ 

CHUC TE 
CONG HÒA X HOI CHÚ NGH*A VIÆT NAM 

Doc lêp-Ty do -H¡nh phúc 

BAN CAM KÈT 

Kinh gii: Ban Tô chre Trung rong 

Tên tôi là: ..... 

Chúc vy, don vË công tác: ... 

Dugc ci di �ào t¡o theo chuong trinh hÍc bông. 
tr tháng �ên tháng... 

cua Nhaât Bàn 

Tôi cam kêt: 

1. Nghiêm chinh châp hành pháp lut Viet Nam, pháp luat và phong tuc tp 
quán cça nuóc sÛ tai; thåc hiÇn nÙi quy, quy chê cua co sß giáo dåc nuóc ngoài và 
quy dinh cüa ca quan cù �i hoc. 

2. Nghiêm chinh châp hành quy �inh cça tô chéc vê thÝi gian cù �i hoc, bc 
hoc và ngành hÍe theo Quyêt kinh cù di hÍc. Thårc hiÇn �ây dç chê �Ù xin phép, 
báo cáo khi dang trong thÝi gian hÍc (nhu vê nuÓC, sang nuóc khác thårc tp, du 
hoi nghË, hÙi th£o, thu thp tài liÇu) và khi hoàn thành khóa hÍc vê nuóc. 

3. Tham gia �ây �ü các ho¡t �Ùng tap thê do tô chéc Dång, �oàn thÃ cça co 
quan d¡i diÇn cça ViÇt Nam ß nuóc ngoài tô chúc vÛi tinh thân trách nhiÇm cao. 

Khong tu ý thành lp ho·c tham gia các hÙi, các tô chrc chính trË - xä hÙi, các ho¡t dong mang tính chât chính trË khi chua dugc phép cua co quan có thâm quyên cça 
Viet Nam. 

4. Trong truòng hop vi ph¡m pháp lut ViÇt Nam, pháp lut nuóc so t¡i, các 
quy �inh cça co sÝ giáo dåc nuóc ngoài vê hÍc tp, sinh ho¡t thi tùy theo tính chât, múc dÙ vi ph¡m s� bË co quan cù di hÍc, co quan d¡i diÇn ViÇt Nam ß nuróc ngoài xu ly theo các hinh théc khiên trách, cành cáo, buÙc thôi hÍc cho vê nuóc và các 
quy dinh khác cça pháp lu�t vê cán bÙ, công chúc, viên chúc. 

5. Thyc hiÇn nhiÇm vy, công vy sau khi hoàn thành khóa hÍc theo quy �inh cua pháp lut. 

Néu vi pham các cam kêt trên, tôi xin chju moi hinh thúc xt lý theo quy dËnh cia Dàng, pháp lut cça Nhà nuóc. 

, ngày... háng ... n�m 2022 
Xác nhn cúa co quan Ngroi cam kêt 
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