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

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1523/UBND-

ĐN ngày 16/02/2022 về việc triển khai Chương trình Học bổng sau đại học 

KOICA của Hàn Quốc năm 2022, Sở Ngoại vụ xin trao đổi một số nội dung sau:  

Với mục tiêu hỗ trợ đào tạo các lãnh đạo tương lai, đóng góp cho sự phát 

triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chương trình Học bổng sau đại học KOICA 

của Hàn Quốc sẽ dành 28 suất học bổng thạc sĩ và 02 suất học bổng tiến sĩ dành 

cho cán bộ nhà nước trong năm 2022, chủ yếu trong các lĩnh vực như quản lý 

công, phát triển hạ tầng, thành phố thông minh, kinh tế phát triển, nông nghiệp, 

công nghệ thông tin, bình đẳng giới… Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 18/3/2022. 

Thông tin chi tiết về khóa học và thủ tục đăng ký, xin vui lòng truy cập  

trang thông tin của KOICA tại: https://www.koica.go.kr/sites/ciat/index.do hoặc 

lên hệ chị Mỹ Thanh, Cán bộ KOICA tại Việt Nam theo số điện thoại 024 3831 

6911 (số máy lẻ 112) hoặc địa chỉ email: thanhkoica@gmail.com.  

Nhằm tạo điều kiện cho 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 tạo điều kiện cho cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn nộp hồ 

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

Trân trọng.  

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 

- BGĐ;  

- Lưu: VT, HTQT, BH-A. 
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