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                        Kính gửi:  Các Sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4133/UBND-ĐN ngày 26/6/2019 về việc tham gia chương trình học bổng của 

Ấn Độ, Sở Ngoại vụ xin chuyển đến quý Cơ quan một số thông tin về chương 

trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) năm 2019-2020 dành 

cho Việt Nam như sau: 

- Đối tượng: cán bộ từ 25-45 tuổi, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm 

việc, thành thạo tiếng Anh, chưa nhận học bổng từ Chính phủ Ấn Độ. 

- Ngôn ngữ học: tiếng Anh. 

- Kinh phí: học bổng toàn phần do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của ứng viên xin gửi về ĐSQ Ấn Độ tại Hà Nội ít 

nhất 3 tháng trước khi bắt đầu khóa học (những khoá học bắt đầu từ tháng 

6,7,8 phải nộp hồ sơ tại Đại sứ quán sớm nhất có thể). Thông tin chi tiết về 

chương trình, thời gian học và mẫu đăng ký của Chương trình tại địa chỉ: 

http://www.itecgoi.in. 

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ trên địa bàn tỉnh có cơ hội nâng cao 

trình độ chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, Sở Ngoại vụ 

trân trọng đề nghị quý Cơ quan xem xét và đề xuất cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn 

nộp hồ sơ đăng ký tham gia các chương trình đào tạo nói trên. 

Trân trọng./. 
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