
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  854  /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày 24  tháng  8  năm 2018 

V/v thông báo chương trình Học bổng 
Phát triển nguồn nhân lực (JDS) do 

Chính phủ Nhật Bản tài trợ 

 

 

Kính gửi: 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  
- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các cơ quan trung ương tại địa phương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 
3264/VP-NC ngày 16/8/2018 về việc thông tin về Chương trình học bổng Phát 
triển nguồn Nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ JDS 2018; 

Sở Nội vụ thông báo về Chương trình Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực 
do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là chương trình học 
bổng toàn phần được giảng dạy bằng tiếng Anh do chính phủ Nhật Bản viện trợ 
không hoàn lại cho Việt Nam. 

Mục tiêu của JDS là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng 
thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản. 

 (Thông tin chi tiết về chương trình học bổng đính kèm văn bản này trên hệ 
thống eOffice và đăng tải tại trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa 
chỉ Website: http://sonv.langson.gov.vn/announcement/107 mục công chức, 
viên chức). 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

1. Đối tượng  

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.  

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 
ngành dọc đang công tác tại tỉnh Lạng Sơn. 

2. Điều kiện 

a) Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo sau 
đại học theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐCP ngày 01/09/2017 của 
Chính Phủ; 

b) Đáp ứng được các yêu cầu của chương trình học bổng Phát triển nguồn 
Nhân lực Nhật Bản (JDS) tại thông báo số 17/TB-HTQT ngày 03/8/2018 của 
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Cục Hợp tác quốc tế, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm trên hệ thông 
eOffice hoặc tại cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ Website: 
http://sonv.langson.gov.vn/announcement/107 

c) Không trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; 
hoặc không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định 
136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam. 

c) Đủ sức khỏe để tham gia khóa đào tạo. 

3. Hình thức đăng ký 

Các ứng viên truy cập trang web http://jds-scholarship.org/ đăng ký thông 
tin cá nhân và nhận mật khẩu từ chương trình JDS để tải tài liệu Hướng dẫn 
tuyển sinh và Bộ hồ sơ học bổng. 

- Nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICE), Văn phòng Dự án học bổng JDS tại Việt Nam:  

+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Việt – Nhật (VJCC), Trường Đại học Ngoại 
Thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội;  

+ ĐT: (04) 39347.711 – (04) 3934.772; Email: jds.vietnam@jice.org. 

+ Thời hạn nộp Hồ sơ trước 17h00’ ngày 29/10/2018; 

III. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI 

1. Các cơ quan, đơn vị triển khai, thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức 
về thông tin Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) do Chính 
phủ Nhật Bản tài trợ để đăng ký tham gia. 

2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp triển khai thông báo đến các cơ 
quan thuộc khối Đảng, Ủy ban mặt trận tổ quốc và Đoàn thể của tỉnh về Chương 
trình Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ JDS 
2018. 

3. Sau khi được cơ quan tổ chức chương trình học bổng (JDS) đồng ý tiếp 
nhận và gửi thư mời, các thủ tục để cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo 
tại nước ngoài sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Sở Ngoại vụ; 
- LĐ Sở NV; 
- Phòng CCVC, VP; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Hứa Hải Quỳnh 
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