
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/SGDĐT-GDTXCN. Bình Phước, n g à y t h á n g  c năm 2018 
về việc thông báo tuyển sinh đi 
học tại Vương quốc Căm-pu-chia 

năm 2018.

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thị;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị;

Căn cứ Thông báo số 434/TB-BGDĐT ngày 13/6/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-phu-chia năm 2018. 
Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các Sở, ban ngành tỉnh, ƯBND các huyện, 
thị, các đơn vị trực thuộc Thông báo của Bộ GD&ĐT và các phụ lục, mâu đính 
kèm (Đính kèm Thông báo số 434/TB-BGDĐT ngày ỉ 3/6/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và các phụ ỉục);

Đe nghị các đơn vị thông báo đến các đối tượng đủ điêu kiện có nhu câu 
dự tuyển làm hồ sơ đăng ký theo quy định;

Rất mong sự quan tâm của các đơn vị.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
l£T GIẬM Đ ốc  
PHíteiÌMĐOC



B ộ  GỈẤO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

s ố :4 ỷ f  /TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 4 3  tháng Q  năm 2018

THÔNG BÁO 
TUYÊN SINH ĐI HỌC TẠI VƯƠNG QƯỔC CĂM-PU-CHIA NĂM 2018

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về giáo dục eiai đoạn 2016-2020 giữa tìộ  Giáo dục và 
Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp 
định năm 2018 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.L Số lượng học bong, trình độ đào tạo và ngành học

- Tổng số có 15 suất học bống (đại học và sau đại học) và 20 suất học bổng học tiếng 
Khơ-me.

- Ngành học bao gồm Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me và các ngành học khác tùy theo 
khá năng tiếp nhận của phía Cãm-pu-chia.

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại 
Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);

- Chương trình sau đại học: từ 03 đến 04 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng 
Khơ-me tại Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);

- Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm.

1.3. Chế độ học bổng

ứ n g  viên trúng tuyển sẽ được Chính phú Căm-pu-chia cấp học bổng bao gồm phí 
đào tạo, bố trí chỗ ỏ' trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Căm- 
pu-chia đối với lưu học sinlì học bống Hiệp định; Ghính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí 
hàng tháng, phí đi đường, lệ phí ỉàin hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành 
đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Căm-pu-chia. Vé máy bay lượt đi do lưu học sinh và 
xonqnarrđề cTĩ~đi“hrợcrtựTlĩũ”xếp; Vẽ 'nfàỹT>ãỹ~Tũợt về~~đõ~CKinh phú Căm-pu-chỉã đài thọ 
hoặc lưu học sinh và cơ quan đề cử dí học tự thu xếp.

2. Đối tưọng, điều kiện và hồ SO’ dự tuyển

2.L Điêu kiện chung

ứ n g  viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

- Có phẩm chất chính trị. đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kv luật hoặc 
trong Ihời gian đang bị cơ quan có thẩm quyên xem xét xỉr lý kỷ luật;

- Đú sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

- Chưa đàng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có 
hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyến;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học 
hoặc theo yêu câu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo. tự



bỏ hoc. bị buộc thôi học hoặc không thực hiện đầy đú nghĩa vụ cúa người được cấp học 
bổng phái đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

- Ngành học đăng kỷ dự tuyến phái phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt 
Nam hoặc ngành đã đoạt giái thướng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng 
đại học), phù hợp với ngành học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứne viên học 
bồng thạc sĩ/tiến sĩ);

- Chí được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sớ đào 
tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia và cơ sở đào 
tạo tại Căm-pu-chia;

- Chí được đăng ký dự tuyến trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường họp sau:

+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cừ đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành 
khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng;

+ Đang làm việc lại cơ quạn trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công 
tác cho phép dự tuyển;

+ Đã được các C0ề quan, địa phương trong nước hoặe nước ngoài cấp học bống đi học 
đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được 
phép đi học tiếp ở nước ngoài.

2,2, Đối tượng và điều kiện dự tuyến cụ thể

Học 
bổng dự 

tuyển
Đối tưọng và điều kiện cụ thể

Hồ sơ dự SO' 
tuyển bằng 
tiếng Việt

Học 
bổng 

đại học

- Học sinh THPT tốt nghiệp trung học phố thông năm 2018, có 
điếm trung bình chung của 03 năm học phổ thông đạt từ 6,5 
trò lên;
- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại 
học Việt Nam  (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học 
THPT và học kỳ I năm -thứ nhất đại học. đạt-íừ.6,5 J rở  lên (thecL- 
thang điếm 10 hoặc tương đương);
- Ngưòi đang công tác tại các cơ quan nhà nước (trong biên 
chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trớ lên, có đóng báo hiếm xã 
hội), không quá 35 tuối (tính đến 31/7/2018), tốt nghiệp trung 
học phồ thông hoặc tương đương trở ỉên. Ưu tiên người đang 
công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ 
hợp tác với Căm-pu-chia.

Xem chi tiết 
tại Phụ lục 1

Hục 
bổng 

thạc sĩ

- Người có trình độ đại học đang công tác tại các cơ quan nhà 
nước (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trỏẽ lên có đóne báo 
hiểm xã hội), không quá 40 tuồi (tính đến 3 1/7/2018), có thời 
gian công tác tối thiếu 12 tháng kế từ khi có họp đồng lao 
động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Ưu 
tiên người đang công tác tại các CO' quan trung ương, địa 
phương có quan hệ hợp tác với Căm-pu-chia.

Xem chi tiết 
tại Phụ lục 2
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Học 
bống 

ticu sĩ

- Người có trình độ thạc sĩ đang công tác tại các cơ quan nhà 
nước (biên chê hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo 
hiểm xãhô i), không ..quá 45 tuổi (tínhđến 31/7/2018), có thòi 
gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao 
động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày 
lìêt hạn nộp hô sơ dự tuyên. Ưu tiên người đang công tác tại 
các cơ quan trung ương, địa phương cỏ quan hệ hợp tác với 
Căm-pu-chia.

Xem chi tiết 
tại Phụ lục 2

Bồi
dirỡrìg
ngắn
hạn

tiếng
Kho’-mc

- Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước (trong biên 
chế hoặc hợp đồng tù 12 tháng trớ lên, có đóng bảo hiểm xã 
hội), không qưá 45 tuổi (tính đến 31/7/2018), tốt nghiệp trung 
học phổ thông hoặc tương đương trớ lên, có công văn cứ dự 
tuyển cúa cơ quan công tác. Ưu tiên người đans công tác tại 
các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với 
Căm-pu-chia và người đang làm công tác chuyên môn cần sừ 
dụng tiếng Khơ-me.

Xem chi tiết 
tại Phụ lục 2

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký SO’ tuyển

3.ỉ. Nộp hồ sơ  trực luyến (online) tại: h ttp .s :// tì ivensính«vk>d .v n /

ứ n g  viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi 
loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) đế đãng ký trực tuyến.

3.2. Nộp hồ sơ  giấy

ử n g  viên chuyển 03 bộ hề sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bao gồm 01 bộ bàng 
tiếng Việt (danh mục hồ sơ chi tiết theo Phụ lục 1 hoặc 2) và 02 bộ bằng tiếng Anh (danh 
mục hồ sơ chi tiết theo Phụ lục 3) bàng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác 
quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm X 34cm, mặt nẹoài ghi đầy đủ thông 
tin chi tiêt theo Phụ lục 1, 2, 3 quy định đôi với hô sơ dự tuyên học bông diện Hiệp định đi 
học tại Vươne quốc Căm-pu-chia hăm 2018.

Hồ sa hợp ỉệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy 
^địnhxủa-T-hôĩịg-báe^uyểR-sÌRh-^btto-gồm cả^hồ^sD^onttnồ và ho sơ g iấybằng tiéng Việt và 
bằng tiếng Anh). HÒ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xứ lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng 
sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng 
và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Hợp tác quốc tế không trả lại hồ sơ và 
lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường họp nào.

(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites }_nt_uể \'iẹd VI'ỉ và 
w’U'h; /;/w/ íịov liên hệ ho trợ kỹ thuật khi đăng ký dư tuyển theo đìa chỉ ijjjo (Lyiea1 VIì, 
iuvcnsmh civìcdvn),

4. Thòi hạn nhận hà SO’: đến ngày 31/7/2018 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế 
nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Lệ phí d ự  tuyến: 200.000đ/người, nộp trước ngày 31/7/2018 theo hình thức 
chuyển khoản đến địa chỉ:

Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 002ỈÓ02145014
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Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hồ Nội.

L ư u  ỷ: K h ếi chuyển liền vào tài khọấn của Cục Họp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và 
tẽrì: ĩmg'ViênTiĩìnk "độ' 'đăng"kỷ -dự'tiĩyên -(ĐHị' THS, TS, tiếng Khơ-me) nộp lệ phí- dự tuyến 
học bổng đi họQ tậ i Vượng quốc Cãm-pỉi-chia theo thông háo tuyển sinh Số^ễ^/TB-BGDĐT

6. Quy trình xét tuyển

Bặ Giáo dục và Đảo tạo chỉ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo 
quy định và căn cứ các tiêu chí tuyên chọn sẽ sơ tuyên ửne viên để chuyển hô sơ cho phía 
CYim-pư-chia xét duvệt và cấp học bổnẹ. Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thông, báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email tronè tháng 8/2018.

ứ n g  viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể 
thao Vương quôc Căm-pu-chia đuyệt cập học bông mứỉ thuộc diện trứng tuyên và sẽ được 
Bộ Giáo đục và Đào tạo (Cục Họp tác quốc tế) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục 
liên Cịiian liếp theo để đi học tại Căm-pu-chia trone tháns 10/2018.

Ưu tiên xem xét ứne viên trong các trường hợp sau:

a) ứ n g  viên cần đào tạo để bồ sung nguồn nhân ỉực theo nhu cầu sử dụng do Gác 
Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (cố văn bản đề cử dự tuyên và Họp đồng cam kêt 
tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khổa học);

b) ỨĨÌS viên đoạt các 2Íải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia và các ứng viên khác 
thuộc cỉiện ưu liên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;

c) ứ n g  viên dự tuvến học bống thạc sĩ/tiến sĩ có văn bản của cơ sở dào tạo đã tỏt 
nghiệp đề cữ học chụỵển tiếp sinh và có văn bản tiếp nhận học thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đảo 
tạo tại Căm-pu-chia.

đ) ử n s  viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu 
khoa học (thể hiện qua các bài báo đàng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị 
khoa học cấp trườn £ trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham giạ đề tài nghiên 
cứu cấp Bộ trở ỉên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng).

Những trưòna họp ctược phía Căm-pu-chia tiếp nhận không thuộc chương trình học 
bổng này, hoặc thuộc chương trình học bồng này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định

thôna báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nshị các ca quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng vicn có

ngà

đủ điều kiện cân thiểt đượe tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định

N ơ i nhộn:
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- ƯBND các tỉnh/thành phố:
- Các đại học, học viện và trường đại học;
- Các. Sở GD&ĐT: '
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các websites: vvvvw.moei.gov.vn, 

vvvvw.vied.vn;
- Báo GĐ&TĐ;

KT. B ộ  TRƯỞNG

- Lưu: VT, I1TQT.
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PHIÉU ĐĂNG KÝ HỌC BÒNG  
DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐI HỌC TẠI CẨMPỤCHIA t h e o  d i ệ n  h i ệ p  đ ị n h

APPLICATION FORM  
FOR VIETNAMESE STUDY IN CAMBODIA WITH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS 

(Phiếu đăng ký này phải được điền bằng tiếng Anh/ This form  must be filled out in English)

. - . . — . — . _ 
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN/ SECTION 1: PERSONAL DETAILS

Tên/ Name
Ho/Faimlv Name Tên đệmÌMiddỉe Name Tên go 1 'First Name

Ngày sinh /i)05
Ngày/Dạy ThấngỉMonrh Năm/y^í/r

Giói tính/Geruỉer □ Nam/Male □ Nữ/Female

Nơi sinh/Place o j 
Birth N ước/ Country Thành phQỈCity

Quốc ịịch/Naíionaíitỵ Tôn gỉẢo/Relỉgion

Số Ỉ1Ộ QÌùếxi/Pussport No

Ngày cấp/ Issue date

Ngày hết hạn ỉ Expiry date

Noi cấpÌPÌace oý issue

Tình trạng hôn nh ân/ M arital Status □ Độc thm/Singỉe □ Đã kết hôn ỊMarried □ Ly dự Divorced

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam/ Permanent Address in 
Vietnam

Địa chỉ gửi thư tại Việt Nam (nếu khác với địa chí 
thưòìig trú)/ Postaỉ Address In Vietnam (if different from  
permanent address)

, w ------------ ---------I——---;
SàJẰiệuAh&ãi-ìt\m/4ỉ&miỉ-phơtĩử-timnùer "So 3ỉệh tlioai di ăộng/Mỡbiỉe number

Email 1 Email 2

PHẰN 2: QUÁ TRÌNHHỌC TẬP I SECTION 2: EDUCATION BACKGROUND

Nãm học 
Academic Year

Co' sớ đào tạo 
Institution

Ngành học 
Field o f  Study

Bầng/Chứng chỉ 
Degree/Certificate



PHẦN 3: QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ SECTION 2: EMPLOYMENT HISTORY ........ . - . --

Cơ quan công tác/ Vị trí công việc/ Thòi gỉãĩì/Time

Employer Position title TừỉFrom Đến/7ơ

PHẦN 4: THÔNG TIN KHÓA HỌC D ự  ĐỊNH ĐĂNG KÝ/ SECTION 3: COURSE PREFERENCES

Thông tin về khóa học tại Campuchia/ Course preferences in Cambodia

Khóa hod Course title

□ Đại học/Bacheỉor □ Khóa học ngắn hạn/Short course
Ngành học/ Major

Thời gian học/Study period

T ừ/From Đèn/To

Ngôn ngữ sứ đụng cho khóa học/Language used in the 
course

Trình độ ngoại ngữ/ 
Language Proficiency

Tiếng Anh Ị English

□ Bắt âầìil Beginner □ Trung cầọlỉntermediute

□ Trung cao cấp/Ưpper-Ịniennediuíe □ Nâng cao!Advanced

Nêu rõ ioại văn bẳng/giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh/
Certificate o f  English Proficiency

Ngôn ngữ khác/ Others

Nêu rõ loại văn bằnR/giấy chứng nhận/ Certificate o f Proficiency

PHẦN 5: THÔNG TIN LIỂN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẢN CẤP/ SECTIO N 4: EMERGENCY CONTACT 
DETAILS

Cung cap thông tin chi tiết cứa người liên hệ trong truờng họp khẩn cấp /Provide deỉcuìí, o f  a person that can be 
contacted in case of an emergency

Họ ten/ Full Name

Quan hệ/ Relationship to you

Địa chỉ Hên hệ/ Correspondent 
Address

Điện thoại nhà/ Home phone

Điện thoại di động/ Mobìỉe phone

2



Email

PHẦN 6: DANH MỤC HỒ s ơ /  SECTION 5: CHECKLISTS

M ổr ỨNG VIÊN CẰN NỘP 02 B ộ  GÒM CẢC TÀI LIỆU NHƯ SAÁ5/ EA CH APPLICANT SHOULD SUBMIT 02 
SETS OF DOCUMENTS L i s t e d  A S  FOLLOWS

1. Đơn đăng ký hoc bổng/ Application jorm

2. Bản dịch họp lệ học ba, bằng tốt nghĩêp THPT hoăc tưong đương (hoặc giấy chứng nhân tốt nghiệp THPT). bàng 

điểm học kỳ ỉ năm thú nhất đại hoc/ Certified copies o f  English translation o f  the high school diploma (graduation 

certificate) and the transcript, the transcript uj the first year of undergraduate course

3 Bản dịch hop ỉê giấy khai sinh/ Certified copies o f English translation o f  birth certificate

4 Giấy khám sức khỏe/ Certificate o f  physical health

5. Bản sao hộ chiếu phố thông còn giá trị (nếu có)/ Copy o f valid passport (if any)

PHAN 7: CAM ĐOAN/ SECTION 6: DECLARATION

Người làm đơn xin cam đoan

1. Tất cả thông tin tôi đã cung cấp và ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

2. Trong thời gian học tâp tại Campuchia, tôi xin tuân thù Pháp luật của Chính phú Campuchia và nôi quy quy đmh cúa 
nhà trường.

By Signing tỉm form  I  confirm that i

7 I declare, m submitting this application form, that the information contained in ư and provided in connection with ÌÍ 
(rite and correct

2 During my study in Cambodia, Ỉ  shall abide to the Cambodian fc(Wi and the University's reguiatiom.

Ngày/Date Ngưòi đăng ký ký tền/Applicants’signature



PHIÉƯ ĐĂNG KÝ D ự  TUYÊN ĐI HỌC
ĐẠI HỌC, CAO ĐĂNG Ỏ NƯỚC NGOAI

Hục bổng đự tuyển: □ H ộc bong NSNN □ Học bổng H iệp  định □ H ọc bống  

khác
(Lun ỷ  chí đăng ký môt loai)

Thông báo dự tuyển: ....... /TB-BGDĐT ngày . ế.. /  .. / .......
Nước dự tuyển (chí đăng kị? 01 nước):.... ................................................ ............ ...........
Ngành học dự tu y ển :..................................................................................... ...................
Ngoại ngữ sử  dụng học ỏ' nước ngoài:ễ................................ .......................................................
1. Họ và tê n .... ........................................................... Giới tính: □ Nam □ Nữ.
2. Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................. .............ế..............
3ệ Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số :............ Ngày cấp:..........Nơi cấp:........ .
4. Hộ chiếu số: .......................................................... Ngày cấp:............ ..Nơi cấp:.........
5. Địa chi gửi thư: ................................. ...........................................................................

Điện thoại liên hệ: Cô định: .........................................  Di động:.................................
E-maiỉ: .......... .............. .................................................................... .................... .... . . ...

6. Trình độ học vẩn (cao nhất): □ Trung học Phổ thông □ Cao đẳng □ Đại học
7. Quá trình học tập:
7.1 Trung hoc phổ thồng:
Trường-................................................................................................................................ ......
Điểm trung bình học tập: Lóp 10...................... Lớp 11......................... Lớp 12.............
Điểm tốt nghiệp THPT: ............................................................................ .............. .
xếp loại tốt nghiệp:................................,.Ẹ........................................... ..............................
7.2. Đại hoc/ Cao đẳng:
Thời gian đào tạo:.............................. năm. Từ.............................đến.....................................
T rường-.............................................................................................................................................................
Nưóc'.....................................................................................................
Hệ đào tạo. □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):....
Ngành đào tạo:........................ ........
Điếm trang bình học tập các kỳ học:
8. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chửng chỉ □ Chưa có chứng chỉ
Tiếng Anh.......... ......... ĨELTS .................TOEFL Ngày cấp:................... Nơi cấp:........
Tiếng Pháp..................TCP........................................Ngày cấp:....................Nơi cấp:.........
Tiếng . .............................................. ................. Ngàv cấp:................... Nơi cấp:......

XÁC N H Ặ N  C Ủ A  C ơ  Q U A N  ..........  , n g à y ......... t h á n g .......... năm

CỦ D ự  TUYÊN (NẾU CÓ) Người đăng ký dự tuyển
, ngày  ........th ả n g .........  năm  .......  (Ký và ghi rõ họ tên)

(Thủ tri tòng đơn VI ký’, 
gìn rõ ho í ôn vù đó n g  dán)



PHIẾU ĐĂNG KÝ D ự  TUYÊN ĐI HỌC
THẠC SĨ/TIẾN SĨ/THỤC TẬP, BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI

Học bổng dự tuyển: □ Học bổng NSNN □ Học bổng Hiệp định □ Hộc bổng khác
(Lưu ỷ  chỉ đăng kỷ môt loai)

Thông báo d ự  tu y ể n : ............ /TB-BGDĐT ngày ..........  ......' ..............
Trình độ dự tuyến (ThS, TS, B D ):...................................................................
Nước dự tuyển (chi đăng ký ỉ nước):.............. .................................... ...............................
Ngành học dự tu y ển :............................................................................................................
Ngoại ngữ sử dụng học ỏ’ niróc ngoài:

1 Ho và tên.........................................................
2. Ngà}, tháng, năm sinh: ................................
3. Giấy CMND/Thẻ căn cước công dẫn số:
4. Hô chiếu s ố : ...................................................
5. Chức vu và cơ quan đang công táo:.............

..................... Giới tính: □ Nam □ Nữ.

............. Ngày cấp:___ _ Nơi cấpế’....................

.......Ngày cấp:...............Nơi cấp:....................

Thuộc Bộ, Ngành, T ỉ n h : ; . . ... ... 
6 Dia chí gíri thư: .............................................

...................... ............... .........................................

Điện thoại: Cơ quan:...........................................Nhà riêng:...............................................
Di động:...............................................................E-maìl:....... ............................................
7. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ
Tiếng Anh: ................. IELTS ................ TOEFL Ngày cấp:....................Nơi cấp:...
Tiếng Pháp.................. TCP...................... Ngày cấp:................... Nơi
cấp ........ ..
Tiếng,.....: ..................... ........................  Ngàycấp-............ .......N ơicẩp:...
8. Trình độ học vấn (cao-nhất): □ Đại học □ Thạc sĩ □ Tiến sĩ
9. Quá trình đào tạo:
9.1 Đại học:
Loại học bổng1: ........................................................... .........................................................
Thời gian đào tạo:.............................. năm. Từ..........................................  đến........ .
-TnrờrrgTT::,.?..,........ .............. ............... T. 77777777777777..... . . . . . . . . ~ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....
Nước:....................................................................................................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):..........

□ Đào tạo phối họp:
Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian, từ......... ................... đến.
Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ .............................đến,

Ngành đào tạo :................................ .........................................................................................

Điếm trung bình học tập toàn khóa-....................................................................
Điểm báo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):..... .....................................................



Loai tốt nghiệp (nếu có):.................................................................................................................
(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và 
tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về 
thang điểm, xếp loại của nơi học).

9.2 Thạc sĩ:
Loại học bổng1: ........................................................................................................ .
Thòi gian đào tạo :.................................................năm. Từ................... ........ ....  đến
Trường:.................................................................................................. ,.ẵ. ............ ........................
Nước:........................................... ................................................ ...................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):................. ...............

□ Đào tạo phối hợp:
Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ .............. đến.......................... ...... .
Cơ sớ giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ........................... đến........................

Ngành đào tạo :.......................................................................................................................................... .............
Điểm trung binh học tập toàn khỏa:...................................................................
Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):........ ............ ....... ..................... ............ ...................
Loại tốt nghiệp (nếu có):....... Ẽ............................ ............ ..................... .........................................
(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và 
tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bán sao thông tin chính thức về 
thang điếm, xếp loại cúa noi học).

9.3 Tiến sĩ:
Loại học bổng1: ................................... ......................................................................
Thời gian đào tạo :.................................................năm. Từ.............................đến.............
Trường:.............................................................................................................................................
Nưứe.................................................... ............................................................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):.........

□ Đào tạo phối hợp:
Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ...............đến..............
Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ...........................đến,

Ngành đào tạo:.... ........................ . Ễ ...■ ■ „ Ể Ề. -  ■.... ■ ■... v.. Ễ......... .....  .....—
,10. Nhận xét, đánh giá phẩm chất đạo dửc, lối sổng (do Thủ trưởng cơ quan công tác, cơ 
q.uan giới thiệu dự tuyến ghi):

XÁC NHẬN CỦA C ơ  QUAN ........... . ngày .... th á n g ..... nàm
CỨ D ự  TUYÊN (NÉƯ c ó )  Người đăng ký dự  tuyển
n g à y ......  tháng ... ... n ă m .........  (Ký r° ho tên)

(Thủ írưởng đơn vỉ kỷ, 
ghi rõ họ tên và  đỏng dấu)



CỘ NG  HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGH ĨA  V IỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

BẢN CAM KẾT 
THỰC HIỆN NGHĨA v ụ  CỦA L ư u  HỌC SINH

(dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, đỉa phương)

K ính gửi: Bộ Giáo dục và Đ ào tạo

Tên tôi ỉà: .......... ............. .................................................. . Sinh ngày....................................
Giây CMND/Thé căn cước công dân s ố : .................. Ngày c ấ p :............ Nơi cấp:..........
Hộ chiếu số: ........................................Ngày cấp :...................................Nơi cấp:...................
Hiện nay là: ...,ế......... ....................................................................................................................
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện cẵc 
nghĩa vụ sau:

ỉ .Chấp hành nghiêm túc Quỵ chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi 
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành cúa Nhà nước 
về tài chính.

2.Không xin chuyển trường, chuyền nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. 
Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu đế hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng Ihời 
hạn đươc phép.
3 .Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nêu phải gia 
hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.
4.Sau khi kết thúc khoá học về nước và thực hiện thú tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.
5.Cam kết làm việc lâu dài cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động cúa
Nhà nước. . ......... ...... ... ..... .
ó.Tiêp íục đóng bảo hiêm xã hội trong thời gian đi học ớ nước ngoài.
7.Cam kết nếu trúng tuyển học bổng c ủ a ............cấp sẽ đi học theo đúng kế hoạch do
............yêu cầu.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành 
khác có lien quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn 
bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy 
định hiện hành của Nhà nước.

.......... ........... n g à y ......th á n g ...........n ă m ..............
Người cam kết 

(ký và ghi rõ họ tên)



Xác nhận bảo lãnh của cơ quan tuyển chọn và giói thiệu ngiròi dự tuyển:

....................................... V ........... ...... ...........................■'■■xáC'nhận-bảơlẫnh-ồn-g/bà-'-;::7:::;:;r.:vr;:r/.:7:rr;7:;;::v.T:;r;n''.

hiện đang là (biên chế/hợp đồng)...................... .......................... c ủ a .....................................
Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:
1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau 

khi tốt nghiệp ở nước ngoài về.
2. Giúp đờ, tạo điều kiện đế ông/bà có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội 

trong thời gian đi đào tạo ớ nước ngoài.
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc }'êu cầu ông/bà có tên trên thực hiện 

đúng những cam kết nêu trênề

.................... , n g à y ...........th á n g .......... n ăm .............................
Thủ trướng /Giám đốc/Hiệu trướng 

(Ký, g h i rõ họ tên và đóng dấn)



C Ộ N G  HÒA XÃ HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆT NAM  
Đ ộc lập  - T ự  do  - H ạ n h  ph ú c

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN NGHĨA v ụ  CỦA Lưu HỌC SINH
(dành cho người chưa có cơ quan công tác)

K ính gửi: Bộ G iáo dục và Đ ào tạo

Tên tôi \ầừ. ........................................ ............................ ......... Sinh ngày ..................................
Giấy CMND/Thé căn cước công dân s ố : ....................Ngày cấp :..........ẽ..Nơi cấp :.........
Hộ chiếu số: ........................................Ngày cấp:...................... ............. Nơi Cấp:..................
Hiên nay l à : ..................................................................................................................................
Khi được Nhà nước cừ đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định
cử đi học của Bộ Giáo đục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành
của Nhà nước về tài chính.

2 Phấn đấu học tập. nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời 
hạn.

3. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình 
học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào 
tạo đúng thời hạn được phép.

4. Neu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo quí định của Nhà nước. Nếu 
phải gia hạn thờỉ gian học tập sẽ tự túc kỉnh phí trong thời gian gia hạn.

5. Sau khi kết thúc kh.oá học về nước, thực hiện thú tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và làm việc lâu đài theo sự điều động của Nhà nước.

6. Cam kểt nếu trủng tuyến học bổng của ............  cấp sẽ đi học theo đúng kế
hoạch d o ............ yêu cầu.

ì  01 xín cam kết thực hiện đây đú những điêu nêu trên và các quy định hiện 
hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi 
hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toản chịu trách nhiệm về việc xứ lý kỷ luật 
theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

ngày ...... tháns. .........
nãm .............

Người cam kết 
(ký và ghi rõ ho tên)



CAM K ẾT c ủ A  G IA  ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ): ..................... ...................................... ............

C ô n s;tác tạ i:......................................................................................

S ịa  chỉ: r. Ệ .r~.. ế' . .. ẳ..........  ....................................... .

đạí diện cho gia đình lưu học sinh có tên trên, chúns tôi cam kết:

- Nhắc nhở, động viên lưu học sinh thực hiện đầy đú nghĩa vụ đã được quy định 
đối với lưu học sình.

- Cùng lưu học sinh bồi hoàn kinh phí đã được Nhà nước cấp nếu lưu học sinh 
không thực hiện đúng cam kết.

..... ....... ngày .... thảng ..........  n ă m ......
Bố (mẹ)

(ký’ và ghi rõ họ tên)



Mẩu 2C-BNV/2008

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC . 

Cơ quan, đơn vị sử dụng C B C C ...........................

s ơ  YỂU LÝ LỊCH CÁN B ộ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .................. ...........

2) Tên gọi khác:........................ .......................................... .

3) Sinh ngày: ... tháng .ề. n ă m ....... , Giới tính (nam, nữ):

4) Nơi sinh: X ã ....................., H u y ện ........... . Tỉnh ......

5) Quê quán: X ã ....................H u y ện .................. . Tỉnh ......

6) Dân tộ c : .................................................. 7) Tôn giáo: .....

.8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ....................... .

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã. huyện, tỉnh)
9) Nơi ớ hiện nay:

(Số nhà. đưòĩig phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ...................................

11) Ngày tuvển dụng: . / ........, Cơ quan tuyển dụng: ....
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:
(về  chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công viêc chính đưọ'c giao:

14) Ngạch công chức (viên ch ứ c):........................................ Mã n g ạ ch :.................... ...........
Bậc lưoiigệ' .........H ệ  số:........ . Ngày h ư ở n g : ./....
Phụ cấp chức vụ:........, Phụ cấp k h á c :........

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lóp mấy/thuộc hệ nàol:............ .

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. chuyên ngành)
15.3-Lý luận chính trị: ..............................  15.4-Quản lý nhà nước:..„ề.„....................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên
chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5~N8,oại ngữ:................. ....................... 15.6-Tin học: .............. ..................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, c ,  D ......) (Trình độ A, B. c .........)

16) Ngày vào Đảng Cộng sán Việt N a m :.../.../....... Ngày chính th ứ c :.../ .../ .......
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã h ộ i : ..................................................................

(Ngày tham gia tố chức: Đoàn, Hội,.....và làm việc gì tvong tố chức đó)

18) Ngày nhập n g ũ :.../ . . ./ ........>Ngày xuất ngũ: ........ Quân hàm cao nhất:...
19) Danh hiệu du'Q'c phone tặng cao nhất



(Ảnh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân 
dân và ưu tú, ...)
20) Sơ trương công tác: ....  ..........................................................................................

21) Khen th ư ớ n g :..................................., 22) Kỷ luật: ...........................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao
nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức k h o ẻ :....... , Chiều cao:..., Cân nặna:. . . .kg, Nhóm máu:........
24) Là thương binh hạng: . . . . / .........Là con gia đình chính sách: ..................................,ề..

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc 
đacam D ioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ........................................................... Ngày cấp: ........

26) Số sổ BHXH: ............................................................................ ............................ .............

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường Chuyên ngành đào 
tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, nãm - 
đến tháng, năm

Hình thức 
đào tạo

Văn băng, 
chủng chí, 
trình độ gì

. . . / ....... - . . . / ........

. . . / ....... - . . . / ........

. . . / ....... - . . . / ........

. . . / ....... ................

. . . / ....... - . . . / ........

. . . / ....... ................

. . . / ....... - . . . / ........

. . . / ....... - . . . / ........

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy. tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bàng: 
TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ s ư ............

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến 
tháns,, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn 
thể. tố chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiêp vu,......





a) về bên vợ (hoặc chồna): Cha. Mẹ, anh chị em ruột

Mổi 
quan hệ Họ và tên Năm

sính

., .Quệ quán, nghê nghiệp, chức.danh, chức 
vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 
ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

trí - xã h ô i ........)

... . ..................... ... ...-— .. .-.......- - ... _ ......- - ----..... .................. ...............----------------

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

Mẫ ngạch/bậc

Hệ sô lương

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quán lý và sứ dụng cán bộ5 công chức

.............  N gày ......... thảng ......... năm ..

Thú trư ở ng  cơ quan, đon vị quản ỉý 
và sử  dụng CBCCVC

(Kỷ tẽn, đỏng dẩu)

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời 

i khai trên đây là đúng sự thật 
(K) tên. ghi rồ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ánh mầu 
4x6cm 

(có đóng dấu 
giáp lai của 
của cơ quan 
xác nhận lý 

ỉich)

Sơ YẾU LÝ LỊCH
T ự  THUẬT

Họ và tên :................... — . . . . . . . V. 7.7. .7. ẵ Na m,  nữ: ........................... ..... .

Sinh ngày....... tháng......... năm .......................................................................................................

Nơi ớ đãng ký hộ khẩu thưòng trú hiện n a y :.......................................... ................... .................

Chứng minh thư nhân dân sấệ. .................................. Nơi cấp:

Ngày.............. tháng..............năm ...............................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ............................ ; Di động,

Khi cần báo tin cho ai? Ớ đâu?: ..............................................

Sô hiêu. 
Ký hiên .

1



Họ và tê n : ..................................................... Bí d an h :....................................................

Tên Ihường gọi: ........ .................................................................................... ,ế.............

Sinh ngày..............tháng.................. n ă m ................. T ạ i: .............................................

Nguyên quán: ............ẽ.....................................................................................................

Nơi đăng; ký thường trú hiện nay: ................................................................... ...........

Dân tộc:......................................................... Tôn g iá o :.......................................... ......

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Thành phân bản thân hiện n a y :........................................ .............................................

Trình độ văn hoá:..............................................Ngoại ngữ: ..........................................

Trình độ chuyên môn; V . L õ ặ i  hình đàồ~tậồ\'ằ'V.7 '̂.7,7."

Chuyên ngành đào tạ o : ...................................................................................................

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam n g à y ........th á n g ......... năm ................................

Nơi kết nạp: ......................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM  n g à y ......... th án g ........n ă m :.........................................

Nơi kết nạp: .......................................................................................................................

Tình hình sức khoẻ:................................Cao lm ................... Cân nặng:................kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...................................................................

Cấp bậc:....................................... Lương chính hiện nay: ẵ...........................................

Ngày nhập ngũ:................................... Ngày xuất ngũ: ..................................................

Lý do: ..ằ.ẵ.............................................................................................................................

1ĨOÀN CÁNH (IIA ĐÌNỈĨ

Họ và tên b ố : ....... .................................. T u ổ i..............Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .....................................

Trong kháng chiến chốne thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

2



Họ và tên m ẹ:............................................ Tuồi:..............Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở  đâu? .....................................

Từ nnm 1955 đến nay làm e;ì? ớ  đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghì rõ tên, íuếì, chỗ ở, nghề nghiệp ựà trình độ chính trị của từng người)
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Ho và tên vơ hoăc chồng:...................................... ........Tuổi: .....................

Nghềnghiêp: ....

Nơi làm viêc: .

Chỗ ở hiên nay:

Họ và tên các con:

1 ) .......................... ...........................T u ổ i:.............. Nghề nghiêp: ............

2 ) .......................... Nghê nghiêp: ............

3 ) .......................... ........................... T u ổ i:.............. N ghềnghiêp: .... .......

4 ) .......................... ........................... T u ổ i:.............. Nghề nghiêp: ............

5 ) .......................... ........................... T u ổ i:.............. Nghề nghiêp: ............

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Tử tháng nãm 
đến tháng năm Làm công tác gì? Ớ đâu? Giữ chức vu gì?

K H E N  T H Ư Ở N G  V À  K Ỷ  L U Ậ T

Khen thưởng: ....

„ iíỷ-lllậtL-™ — *- -------,, ̂ Ẻ.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về 
những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm  quyền phát hiện vấn đề gì không 
đúne. Tôi xin chấp hành biện pháp xử ]ý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Co' quan, 
Xí nghiệp, Chú tịch UBND Xã, Phường

......,ngàv .......tháng .......n ă m ......
Ngưòi khai ký tên
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN

K ính gửi (Thú trường đơn vị ngưòi lao động đang làm việc)

Tên tôi là: CMND số.

Chức dan h :...............................................'ẽ...............................................

Hiện đang làm việc t ạ i : ..........................................................................

Đóng BHXH tại B H X H :.......................................................................

Đề nghị đơn vị xác nhặn cho tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị. 

Lý do xác nhận.ế .......................................................................................

Xác nhận của đơn vị Người đề nghị
(Ký íên, dong dấu) (Kỷ rõ ho tên)

Xác nhận của CO' quan  BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH).

Xác nhận ông (Bà):

Hiện đang tham gia BHXH từ th án g ............n ă m ..........đến th á n g ............năm

theo cơ quan công tá c : ..................................... ...........................................................

Số sổ BHXH: ............. ......................................... ............... ...........................................

. , n%ày tháng năm 

GIÁM  ĐỐC BHXH



5. X É T  N G H IỆ M  H U Y É T H Ọ C, SIN H . V Ặ T, SỈỈNH H O Á  B W  (J A B O P A T O P lib lE  OECJ1E- 

A O B A H H fl - rEMOTOJIOrMHECKHE, B H O JIO rH H E C K M E  E MOXMỈM H 4E C K M E  EC5K; 

E X A M E N  DU SA N G . B ỈO C H ỈM IỌ U E  B W , V D R L  )

X quang (X-rpaỘHHỊ R adiograph ic) .

K Ẽ T  LUẬ N (3A K JIIO H E H H E; C O N C L U S IO N )

a. T ÌN H  H ÌN H  s ú t  K H O É  (líPA K TM H E C K M  3 £ O P O B (A ); É T A T  cỊe  SA N T É )

b. ĐU h a y  k h ô n g  đ ú  s ú c  k h o é  đ ê  đ i  h ọ c  (IIP à KTH  

C O C T O flH M K ) M 05K E T  Ebl-Tb HJĨM H E M O )K ET B b lT b  HA  

L IN T É R E SSẾ (E ) E ST  A P T E /1N A P T E  A U X  É T U D E S)

Ngày OHaTa; D ate)

C H Ủ  T ỊC H  H Ộ I D Ò N G  KÝ 

n P E il.C E /lA T E JIb  K O M M H C C H H  n c w w c b  

V U E  ET A P P R O U V É  p a r  l e  c h e f  

DU C O N S E IL  S A N IT A ỈR E  SIG N A T U R E

H E C K li 3^101*0 B (A ) M n o  
iP A B JIE H (A ) HA yM E B y,'

tháng năm

T R Ư Ớ N G  Đ O À N  K H Á M  KÝ 

rJIA B H bIM  BPAM I lO A IlH C b  

L E M É p ĩC IN  C O N S U L T A N T  

S IG N A T U R E



LIÊN  B ộ  G IÁ O  D Ụ C  VÀ  
Đ Ả O  T Ạ O  ~  Y T É

HỘI ĐỒNG GIẢM ĐỊNH Y KHOA 

MEAHLUfHCKAfl KOMHCCHA 

CONSEIL MÉDICAL .

GIẤY CHỬNG NHẬN s ứ c  KHOẺ 

MEAHIỊHHCKAH cnPABKA 

CERTIFICAT MÉDICAL

J\ ẫu 5

H ọ và tên . 

N ỉihề nghiệp  

C o quan . 

C hỗ ỏ'

Ngày, tháng , năm sinh  

N a m ,n ữ

I. TÌN H  T R Ạ N G  T H Ê  L ụ t  (<t>Iĩ3Iĩl {E C K O E  eO C T O ÍIH IĨE ; É T A T  G É N É R Ậ L ) 

C hiều cao (P oct; H autér)

Cân nặng (Bcc; Poids) I . .

V òng ngục (OKpyjKHOCTb rpy/ỉH; P érim etre thoraciq ue)

T hó ra (BbiAox; En exp iration)

H ít vào (B aox; En insp iration)

T run g btnli (CpeaH aa; P ignet iìiOYen) . .

Bác sỹ khám  (B p a s; E x a m in a te u r ).

II. BỆ N H  T Ậ T  (3A E O JIE B A H H fl; M A L A D IE S)

I. N ộ !  K H O A  (TEPAnEBT; M A L A D IE S  IN T E R N E S)

- T uần  hoàn m ạch (riyjibc; A ppaiểcil card iovascu la ire  )

(cm; cm ) 

(K-r; kg) 

(cm; cm )  

(cm; cm ) 

(cm ; cm )  

(cm; cm )

- H uyết áp (ApTepnabHoe aaBjiCHHe; T ension  a rtér id le  )

Tối đa (M ax; S vsto lĩq ue)

Tối thiếu  ( M h h ; D iastolique)

-T im  (C epiỉue; C o e u r ) ;

- Phối (JlerKHe; Poum om )

lần /p h út (yaap/MHH; pou ls/m in)

(MM/pT.CTOJib; m m /H g) 

( MM/pT.CTOJib; inm /H g)

Bác sỹ khám (BpaM; K vam inateur)



Dạ dày (>Kejỉỵ^0K,' 1'estomac)

; Bác sỹ khám (Bpa>i; E xam inatcur). ế

2. TÂM THẢN, THẢN KỈNH (nCHXHATP, HEBPOriATOJIOr; NEUẸO-PSYCHỊATRES)

Ị Bác sỹ khám (BpaM; E xam innteur)

3. NGOẠI KHOA (XMPyPr; MALADIES CHIRURGICALES). .

- D ã mố (OnepấHHĩi; Intcvention ch irurgicale)

- T hòi gian CHaTa; Date) .

- Hệ vận động, cột sống (OnopHO-vUBHraTeJibHaH CHCieMa, criMHHOH xpeổeT; 

C olonne vertebrale, apparcil-locom oteur) I

- C h i trên  (B epxH H e KOHewffocTii; M em b r es  su p é r ieu re s )  !

- Chi duó ‘1 (Hu?KHHe k o h ch h octh ; M em bres in térieures) . i

- Khóp (CycTaBfci; Articulation)

- X u o n g  (KocTHjhOs) .

- Co' (M ycKyjiaTypa; M uscles)

-  T ìm  m ạ ch  (CepjjeHHO-cocvflMCTafl CHCTeMa; C a r d io v a s c u la ĩr e )

- Hậu môn (A hj'c; Anus)

- T iế t n iệu, sinh  dụ c (BbiAeJiHTeJTbHbie H nojioBbie opraHbi; A pp areil nro-gẻm tal)

- K hối u (O nyxcutn; T um eurs) :

Bác sỹ khám  (B p a s; E xam inateur)



4. CHI) YÊN KHOA (Cn£UMAJĨbHblE3AbOJIEBAHMÍI; EXAME]\ể DU MEDECỈN 
S P É C IA L IS T E )

-  M ắt (Pjia3a; A cu ité  V! ỉuellc)

K h ô n g  k ín h  (làe3 o'uroB,’ S a n s  co r r e c tio n )

Phai (ílpaBbiií; Droite) O.D 

T rái (JleBbtii: G au ẹhe) O .G  

Có kính (CỉOHKaMM; Ạ vec correction ) . .

Phái (npaBW fi; Dt oitc) O .D  

T rái (iỉCBbiìí; G au ỉhe) O .G

Bác sỹ kliám (B pan; E xam inateur)

- Tai Mũi Họng (OTOJia(|HHroJior; ORL) .

- Thính lục, nói thtròẵng iím (Cjiyx npH HOpM. PCHH 5m ; Audiom étrìe à 5m-voix normale)

Tai pliái (npaBoo yxo; Oreille droite)

Tai trái (JleBoe y \o ;  O reille gauche)

Nói thẩm  0,5m  (ílp H  liionOTe 0 ,5 m; A udiom étrie  à 0 ,5m -voix  basse) 

yxo; O reille droite)

Tai trái (JleBoe y \o ;  O reilíe gauche)

- Bệnh vê T .M .H  (3aố0JieiỉaHHC yxa, ropjia, Hoca; M aladies O R L)

Bác sỹ khám (B p a s; E xam inateur)

•)Jior; Dent)

Bác sỹ khám (Bpa*i; E xam inateur).

- Phụ khoa (r«Heicojior,’ Maladies gytnécologỉques)

Bác sỹ khám (B p a s; E xam inateur) . .

- Da liễu (AepMaTOjiar; M 1 lad ies dern iatovénéro log iques)

Bác sỹ khám (Bpaq; E xam inateur)

- R ăng h à m  m ặt(C TO M aT



Mâu 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phức

CAM KẾT VÈ VIỆC LÀM

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là :.............. , ễ. ........... ........... ........................... ...........................................................
SỐCMTND/HC:.................................... Ngày cấp:............ Nơi cấp:...............................
Địa chỉ thường t r ú : ....................... ................................ ..................................... ..................... .
Điện thoại:................................................................. E-m ail:...................................................

Nay tôi đăng ký dự tuyển học bổng Hiệp định để đi học ThS/TS tại năm 2017 do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyên sinh. Tôi làm vãn bản này cam kêt vê việc từ khi tôt
nghiệp đại học vào th á n g ........n ă m ......... . đến nay tôi (đánh dấu chọn (x) vào ô dưới đây
có nôi dung phù hơp);
0 Chưa đi làm. ... — —.. -
0 Đã đi làm tại:
Tên các cơ q u a n :........................................... ........................................ ..........  ............ ..... ..............
Thời gian làm việc: từ tháng/năm ............... ..............đến tháng/năm ....................................
Ché độ làm việc (ghi chi tiết có hoặc không có quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, 
hợp đồng ỉao động với thời hạn làm việc cụ thể):

Cho đến thời điểm này (đánh dấu chọn (x) vào ồ dưởi đây có nội dung phù  hơp)\
0 Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc tại .... (tên cơ quan)......  và hiện có ràng buộc về quyết

định tuyển dụng/hợp đồng làm việc, lao động với cơ quan này.
0TÔỈ đã kết thúc không còn làm việc cho.;., (tên cơ quan)..... từ tháng /năm ....... và

hiện nay không CÒỈ1 ràng buộc về quyết định tuyến dụng/họp đồng làm việc, lao độna 
cũng như các nghĩa vụ, trách nhiệm của người iao động với cơ quan đỏẵ

3 Tồi chưạ cộ quyết định tuyển dung/hơp đồng làm việc, lao động vái hấtJcỳ-cn qiiaa-ĩiàa-

Tôi đã được ...(tên cơ  quan)... cấp học bồng học ĐH và/hoặc ThS ở nước ngoài theo ... 
(tên chương trình học bong)... và hiện đang còn phải thực hiện các ràng buộc nghĩa vụ, 
trách nhiêm, cụ thê như s a u : ...........................................................................................................

Nếu tôi kê khai không đầy đủ hoặc không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm sẽ bị 
xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước (Văn bàn tuyển dụng làm việc và 
chấm dứí làm việc của tôi đã có từ san khi tốt nghiệp ãến nay và văn bàn ỉìên quan đến học 
bỗng đã đươc cấp đì học nước ngoài trước đây xin gỉri kèm theo cam kết này)

Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ dự tuyến của tồi.

..................... . ngày...... thảng .........năm
Người cam kết

(Kỷ và ghì rõ ho tên)



Phụ lục 1

HỒ S ơ
D ựT Ư Y Ê N  HỌC BÔNG HIỆP ĐỊNH ĐI CĂM-PƯ-CHÍA NĂM 2018 

Trình độ đăng ký dự tuyển: ĐẠI HỌC

Ngành học đăng  ký d ự  tuyển :.......................................................................... ............. .

Họ và tên:............................. ...................................... Nam, Nữ:...................................... ....

Ngày, tháng, năm sin!rẼ....................................................................................................... .

Trường đang học đại học tại Việt Nam............................................................... .......... ..

Ngành đang học đại học:..................................................................... ........................... .

Hộ khẩu thường trú ’.................. .ẵ...................................................................... -ẽ,.................

Địa chỉ ỉiên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-maiỉ (nếu có):..........

Hồ SO’ cìy SO' tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khố À4, 
theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưói đây:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mau 1);
2. Bản cam kết nghĩa vụ của lưu họp sinh đươc cử đi học nước ngoài (Mầu 2a/2b);
3. Công vãn của cơ quan cử dự tuyên, Hợp đông cam kêt tuyên dụng đôi với trường hợp ứng 

viên chưa công tác được các cơ quan đề cử dự tuyển (Mầu 7, neu có);
4. Sơ yêu ỉý lịch có dán ảnh và xác nhận của UBND phường/xã nơi cư trú hoặc của cơ sở giáo 

dục đại học dang thẹo học được đóng dâu giáp lai vào ánh và các trang đúng quy định. Lun V kê 
khai đú thông tin. kề cá mục khen thưởng, kỷ ỉuật (Mầu 3);

5. Bản sao công chứng giấy khai sinh đối với ứng viên ià người dân tộc thiểu số;
6. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhặn tốt nghiệp THPT; I

7. Bản sao công chứng học bạ THPT;
8. Bản sao công chứng giấy báo được tuyền thẳng hoăc giấv báo tmng-tuyea-dai-hQG^—-—— ị
9. Bán sao công chửng bảmTđiem năm thứ nhất đại học;
10. Bán sao công chứng bằng khen, giấy khen, giấy tờ chứng nhận các giái thưởng quốc tế. 

khu vực, quốc g ia ,.. .(nếu có);
11. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú (đối với ứng viên thuộc đối tượng ưu tiên vùng, 

miền theo quy định hiện hành);
12. Bản sao công chứng giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh của bố/mẹ đẻ (nếu có);
13. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều 

kiện di học mrởc ngoài;
14. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu phổ 

thông; {
15. Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển;
16. Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Các bản sao phải cỏ xác Yìhận hơp lê của cơ quan có thẩm quyền: moi ỉ oại gỉấv tờ nếu 
nhiều hơn 01 trang thì phải cố dấu giáp lai; giấy tờ cổ ảnh cần được đóng dấu giáp lai vào ảnh 
ứng vỉên đang ỉà học sinh lớp 12 không yêu cầu nôp các giấy tờ muc 6,8,9 nhưng phái nộp đĩỉ 
giấy tờ hên quan về việc ứng viên thuộc đối tượng dược tuyên thắng vào đai học.____________



HỎ SO
Dự TUYÊN HỌC BÔNG HIỆP ĐỊNH ĐI CĂM-PƯ-CHIA NĂM 2018

Trình độ đăng ký dự tuyển: T1ÍẠC SĨ/TI ÉN SĨ/Tiếng Kho-me

Ngành học đăng ký d ự  tuyển :.................................................... .............................. .........

Họ và tên:............................................................ .Nam, Nữ:............................................... .
Ngày, tháng, năm sinh:....................................... ....................................... ......................... .
Cơ quan công tác (đối với người đang công tác) hoặc cơ sỏ' giáo dục vừa tốt nghiệp
(đối với ngưò‘i chưa công tác):..............................................................................................
Ngành học đã tốt nghiệp:............................................................... ................................ ....... .
Hộ khấu thường trú:..................................... ....................................................................... .

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):.......... ......................

Hồ sơ dự sơ tuyển ( 0 1 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4,
theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự đưó’i đây:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mầu 2);
2. Công văn của cơ quan cử dự tuyển, trường hợp ứng viên mới tốt nghiệp đại học chưa công 

tác thì nộp bản cam kết về việc làm (Mau 4);
3. Họp đồng cam kết tuyển dụng đối với trương hợp ứng viên chưa công tác được các cơ quan 

đề cừ dự tuyển (Mầu 7, nếu co);
4. Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài có xác nhận của cơ quan 

(Mầu 2a đối với ngưòi đang công tác), có ý kiến bảo lãnh và chữ ký của bố, mẹ hoặc người 
đại diện hợp pháp (Mẩu 2b) đối với người chưa công tác);

5. Sơ yêu lý lịch có dán ảnh và xác nhận cúa ƯBND phường/xã nơì cư trú hoặc cùa cơ sở giáo 
dục đại học đang theo học được đóng dấu giáp lai vào ánh và các trang đúng quy định. Lưu 
V kê khai đủ thông tin, kề cả mục khèn thương, kỷ ìuật (Mau 3);

6. Bản sạo công chứng các quyết định tuyên dụng, thuyên chuyên công tác, hợp đông làm việc, 
họp đồng lao động;

7. Bản sao công chúng sồ bảo hiểm xã hội đối với trường họp ứng viên là người lao động họp 
đồng (không phải là công chức^ viên chức) hoặc giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ

—— -quan công4áG--vả-cơ-quaĩĩ-bảo-hiễro xã hội xáG-nhận-CMẫu-T-^ếu-Gbu^-đượG-Gềp-sồ-bảo -hiềm xã 
hội;

8. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa đai học, thạc sĩ (ừường hợp văn 
bằng do nước ngoài cấp phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt);

9. Bản sao công chứng giấy chứng nhận văn bằng tương đương do Cục Quàn lý chât lượng - Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cấp (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài nhưng 
không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tôt nghiệp các chương trình đào tạo đại học 
phối họp với nước ngoài thực hiện tại Việt Nam);

10. Văn bản dề cử, tiếp nhận học chuyến tiếp sinh thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sớ đào tạo trong nước và 
tại Căm-pu-chia (nếu có và nếu bang tiếng nước ngoài thì phải nộp bán dịch cồng chứng sang 
tiếng Viẹt);

11. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhậii đủ điều 
kiện đi học nước ngoài (có thê tham khảo và sử dụng Mâu 5);

12. Danh mục các công trình nghiên cứu đă công bô hoặc giây công nhận công trình nghiên cứu 
(nếu có) có xác nhận cúa cơ quan có thẩm quyền;

13. Bản sao công chứng hộ chiếu phổ thông;
14. Bán photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển;
15. Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Các bản sao, bản dịch phải có xác nhận hơp lệ của cơ quan có tham quyền; mỗi ỉoaỉ giấy 
tờ  nêu nhiêu hơn 01 tra n g  th ì p h ả i  có  dẩ n  g iá p  lai; g iấ y  tờ  cỏ ảnh  cần  đ ư ợ c  đ ó n g  dấu g iáp  lai vào



HÒ S ơ  TIẾNG ANH 
Dự TUYÊN HỌC BỎNG HIỆP ĐỊNH TẠI VƯƠNG QUỐC CĂM-PƯ-CHIẲ NĂM 2018

Trình độ đăng ký dự  tuyển (ĐH, ThS, TS, Tiếng Khơ-me):...........ễ.;...... ................ .
Ngành học đăng ký dự tuyển:................................................................................ ...............Ẽ1
Họ và tên:.........................................................................Nam, Nữ:........... ............. ...................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................... .......... ...... ........
Cơ quan công tác/Trường đang học tại Việt Nam:............................... ................................ .

Ngành đang học đại học tại Việt Nam: 
Hộ.khẩu thường Irú:..............................

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):

Hồ sơ dự tuyển (02 bộ) bằng tiếng Anh gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ -A4, theo 
chiều dọc trang giấy và xêp theo thứ tự dưới đây:

1 Phiếu đãng ký dự tuyến học bổng bằng tiếng Anh (theo mầu);

2 Bản dịch công chứng học bạ. bằng tốt nghiệp THPT và bảng điểm học kì 1 năm thứ nhất đại học 
(đối vói ứng viên đại học);

3 Bản dicli công chứng bằng tốt nghiệp đại học vả bảng điểm tất cá các năm hoc đại học (đối vói 
ứng viên thac sĩ) và bằng tốt nghiêp thạc s ĩ và bảng điểm thac s ĩ  (đối với úng Viên tiến sĩ và thực 
tập sinh),

4. Bản dịch công chứng giấy khai sinh,

5. Giấy khám sức khỏe cho nguòi đi học nước ngoài (khám tại bệnh viện trung ưong/tỉnh/thànli phố):

6. Photocopy các trang cần thiết cúa hô chiếu phổ thông cồn giá tri sử dụng để đi hoc;

7. Các siấv tò’ khác (nếu CÓV _____ _____ _____  '

L ư u  ỷ: Cúc ban sao, bản dịch phái có xác nhân họp lệ cua cơ  quan có tham quyền, mỗì ỉoai giấy lò 
nếu nhỉểu hơn 01 trang thì phải có dấu giảp lai, giấy tờ  có anh cần được đóng dấu giáp kíỉ vào ảnh



M ẩu 7
M ầu  H ọp đồng cam kết tuyến đụng về làm  việc để d ự  tuyển 

đi đào tạo ở nước ngoài theo học bổng H iệp định

CỘNG H O À  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

H Ợ P  Đ Ồ N G  C A M  K Ế T  T U Y Ê N  D Ụ N G  
ĐỐI V Ớ I Ứ NG VIÊN D ự T Ư Y Ẻ N  Đ I ĐÀO TẠ O  TẠ I N Ư ỚC NGOÀI 

T H E O  H Ọ C  BÔNG H IỆ P Đ ỊN H

- Căn cứ Thông báo số /TB-HTQT ngày của Cục trưởng Cục Họp tác 
quốc tế tuyển sinh đi học ở nước ngoài theo học bổng Hiệp định năm 2 0 18;

- Căn c ứ ...

Hôm nay, ngày , tại chúng tôi gồm:

BÊN A: ĐƠN VỊ/TRƯ ỜNG

Đại diện bởi: Ông/Bà

Chức vụ:

Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ:

VÀ

BÊN B: ÔNG/BÀ Quốc tịch: Việt Nam

'SỐ CMNDt" -  cáp ngày tại

Số Hộ chiếu: cấp ngày tại

Hiện nay là:

Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là v4Các Bên”,

Các Bên thỏa thuận nhất trí ký kết Họp đồng cam kết tuyển dụng này (sau đây gọi tắt là 
“Hợp đông5') và cam kêt thực hiện đúng những điêu khoản sau đây:

C ơ QUAN CHÚ QUÁN 
Co’ quan công t á c ..........

1



ĐIÈU 1 : TRÁCH NHIỆM, NGHĨA vụ CỦA BÊN A
1.1. Đề cứ Bên B cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xét cấp học bổng đi đào tạo trình độ

........(ĐH/THS/TS) ở nước ngoài theo học bổng Hiệp định để sau khi tốt nghiệp
về lam việc lâu dài cho Bên A.

1 2. Thực hiện tuyển dựng và bố trí công việc cho Bên B trong thời hạn không quá 06 
tháng tính từ thời điểm bên B đã hoàn thành các thủ tục sau khi tốt nghiệp.

1.3. Quá thời hạn này, nếu Bên A không ra quyết định tuyển dụng hoặc không bố trí 
công việc cho Bên B (theo đề nghị của bên B) theo quy định thì Bên A trong thơi 
hạn không quá 06 tháng có trách nhiệm bồi hoàn cho neân sách Nhà nước toàn bộ 
kinh phí Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chi cho Bên B học ở nước ngoài theo diện 
Hiệp định.

ĐIÈƯ 2: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA BÊN B
2.1. Tuân thủ các quy định hiện hành đối với cône dân Việt Nam học tập ở nước 

ngoài; Thực hiện chế độ báo cáo ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học ở nước
! naoài, báó cáo định kỹ 06 tháng/lẫn và khi kết thúc thời gian đào tạo tại nước 

ngoài về tình hình, kết quá học tập và nghiên cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện 
tử quản lý lưu học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý và gửi qua 
đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Cục Họp tác quốc tế (HTQT) - Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sớ tại (mẫu 
báo cáo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014).

2.2. Sau khi lốt nghiệp phái nộp báo cáo tốt nghiệp theo Quy định thủ tục cử người đi 
học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thù tục sia hạn thời gian học tập ớ nước 
ngoài và thú tục tiếp nhận lưu học sinh về nước ban hành kèm theo Thông tuỄ số 
10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo. Bên B phải nôp 
hồ S0Ệ luyển dụng và chấp hành sự điều động, phân công cône tác của Bên A. Thời 
gian tối thiếu công tác tại cơ quan đã cử đi đào tạo gấp ba lần thời gian đào tạo.

2.4. Chịu trách nhiệm tự chi trả kinh phí đào tạo trong thòi gian gia hạn học tập (nếu 
có).

2.5. Bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình 
đào tạo (trừ lý do bất khá kháng như: thiên tai, chiến tranh, tai nạn, từ vong, bệnh 
tật nặng có văn bản chí định dừng học của phía nước ngoài,...), hoặc đã tốt nghiệp 
nhưng không trở vê phục vụ tại CO' quan cử đi học, phục vụ không đủ thời gian 
theo quy định hiện hành vê nghĩa vụ của lưu học sinh nhận học bổng có sử dụng 
ngân sách Nhà nước. Việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện 
theo quy định hiện hành. t ! l

ĐĨỀU 3: ĐIỀU K H O Ả N  T H ự C  H IỆN



Hợp đông này được làm thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ
01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản và 01 bản đính kèm hồ sơ ứng viên đề cử đi học tại 
nước ngoài theo học bổng Hiệp định gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

—  Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoán đã ký kết theo Hợp đồrig này. Mọi 
tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng nẩy sẽ được đưa ra 
cơ quan pháp luật có thầm quyền giải quyết theo quy định hiện hành cùa Nhà nước.

BÊN A
(ký và đóng dấu)

BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)


