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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyển sinh đi du học tại
Liên Bang Nga năm 2020

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số
1907/VP-KGVX ngày 15/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Thông báo số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2020.
Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị về chương trình du học tại
Liên Bang Nga do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai như sau:
1. Thông tin chương trình học bổng đào tạo
Chính phủ Liên Bang Nga cấp 965 suất học bổng cho công dân Việt Nam
đi đào tạo tại Liên Bang Nga theo các trình độ đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ,
Thực tập.
(Thông tin chi tiết xem tại văn bản số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phụ lục, ngành đào tạo, mẫu đơn gửi kèm trên
hệ thống VNPT Ioffice và Website: http//sonv.langson.gov.vn/)
2. Đối tượng, điều kiện, thời gian đăng ký
a) Đối tượng
- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cơ quan của
Đảng cấp tỉnh, cấp huyện.
- Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn;
b) Điều kiện
- Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 32, Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- 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.
- Ngoài ra còn phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong chương trình
theo văn bản số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2020.
c) Thời hạn và các hình thức đăng ký dự tuyển
- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/06/2020 (tính theo dấu nhận hồ sơ tại
Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).
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- Hình thức đăng ký:
+ Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến (online) đồng thời trên 02 Website:
https://future-in-russia.com/ và http://tuyensinh.vied.vn.
+ Đăng ký nộp hồ sơ bản giấy: 02 bộ hồ sơ theo mẫu (01 bộ tiếng Việt và
01 bộ tiếng Nga, gửi chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ
Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (ngoài ra
ứng cử viên còn phải chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Nga để mang
sang Liên Bang Nga nếu được cử đi học).
- Lệ phí dự tuyển: 200.000 đồng (theo hình thức chuyển khoản đến Cục
Hợp tác quốc tế).
3. Kinh phí thực hiện:
- Chính phủ Liên Bang Nga miễn học phí, cấp học bổng hàng tháng và bố
trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của Chính phủ
Liên Bang Nga.
- Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí
làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức
quy định của Chính phủ Việt Nam với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Liên
Bang Nga.
4. Trình tự triển khai, thông báo
a) Các Sở, ban, ngành triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên
chức thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên
chức các cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên
chức ngành giáo dục và các đối tượng là học sinh, sinh viên có nhu cầu tham gia
chương trình trên.
Sau khi có kết quả sơ tuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị
và cá nhân hoàn thiện thủ tục đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập
tại nước ngoài theo phân cấp hiện hành.
Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Nội vụ
qua số điện thoại Phòng Công chức, viên chức: 02053.814.676.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h);
- LĐ Sở NV;
- Phòng: CCVC, VP;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.
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