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Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

    

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

6172/UBND-ĐN ngày 26/8/2019 về chương trình học bổng Ideas của Chính phủ 

Ireland niên khóa 2020-2021, Sở Ngoại vụ xin thông báo đến quý Cơ quan một 

số thông tin về chương trình học bổng toàn phần đào tạo Thạc sĩ, cụ thể như sau:  

Theo thông báo của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, chương trình học 

bổng Ideas sẽ bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển cho năm học 2020-2021 từ ngày 

thông báo đến ngày 11/11/2019, với các tiêu chuẩn:  

- Là công dân Việt Nam;  

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc kể từ ngày tốt nghiệp đại học;  

- Có kiến thức phù hợp với khóa học do ứng viên lựa chọn;  

- Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên;  

- Yêu cầu khác: Có cam kết trở về phục vụ quê hương sau khi kết thúc khóa 

học; có thư nhận xét/tiến cử của thủ trưởng cơ quan nơi ứng viên đang công tác; 

đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam.   

Xin tham khảo mẫu đơn và các thông tin chi tiết tại trang điện tử 

www.dfa.ie/vietnam (xin gửi kèm một số nội dung do ĐSQ Ireland cung cấp).  

Nhằm tạo điều kiện cho cho công tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ 

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 

thông báo và khuyến khích cán bộ có năng lực phù hợp đăng ký tham gia 

chương trình học bổng nói trên. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                  KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
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- Lưu: VT, HTQT, BH-B. 
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