
BQ GIAO  PVC  VA DAO  TO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p Tiy do - Hinh phñc 

So: 104/TB-BGDDT 

Ha N5i, ngày 08 tháng 02 nám 2021 

THÔNG BAO 1)1 U(C ThAT NGUYEN 
 TH)1YIN SINH DI HOC TAI BE-LA-RUT NAM 2021 

cvso...J  
Ngav: .i'*i.  .120.  U  

DEN1  c. Cp  hông tu so 06/2016/TT-BGDDT ngày 21 tháng 3 nm 2016 cfia B 
truO'ng B Giáo dtc và Dào tao  ban hành Quy chê tuyên sinh di hQc rnrâc ngoài; Can Cu 
chi tiêu h9c bong ChInh phü Cong hOa Bê-la-rüt cap cho Vit Narn trong khuôn kM Hip 
djnh ye Ip tác trong linh vvc  giáo dc giUa Vit Nam va Bê-la-rñt, B Giáo diic Va Dào 
tao thông báo tuyên sinh di hc tai  Bê-Ia-rüt din Hip djnh näm 2021 nhii sau: 

1. Thông tin chung v chwong trInh hQc Mng 

1.1. SeJ lu'9'ng /19c bang Va trInh d dào 4w 

TMg s có 20 hçc Mng, bao grn 05 hpc Mng dào tao  trinh d dai  h9c, 05 h9c 
bong dào tao  trInh d thac si; 05 hQc hông dào t?o  trInli d tiCn si và 05 h9c bong thrc 
tp sinh. 

1.2. Thô'i gian a'ào 4w 

- ChuGng trmnh dai  h9c (cü' nhân hoc k sir, chuyên gia): 04-05 näm hQc (khong 
bao gôrn 01 näm h9c dir bj tiêng); 

- Chuong trinh thac Si: 01-02 narn h9c (khOng bao gm 01 näm h9c d bj ting); 

- Chuong trInh tin si: 03-04 näm (khOng bao grn 01 närn hçc d bj ting); 

- Chuong trInh thirc tp sinh: tir 03 tháng dn 01 näm. 

Các 1rng viën phãi thông tho ting Be-la-rUt hoc ting Nga. Tnrmg hçp chua có 
ngoai ngtt Ung viên phãi tir thu xep hgc phi 01 näm hQc dr bj tiêng. 

1.3. C'h 3 1zçc bang 

Chinh phU Be-Ia-rUt min h9c phI, cp báo hirn y t& h9c Mng hang tháng cho 
t1iii gian khóa hçc chuyên ngành theo mirc quy djnh cUa ChInh phU Be-la-rUt dôi vâi luu 
h9c sinh hçc Mng Hip djnh (vâi diCu kin ngixM nhan h9c bong phãi hoàn thành các 
mon h9c theo yêu cu cUa chuong trinh dào tao). 

Chinh phU Vit Narn cap: ye may bay mt lut di và v, phi di dtthng, 1 phi lam 
h chiu, visa và cap b sinh hoat phi hang tháng cho toàn khóa h9c theo ché d hin 
hânh. 

2. Dôi tuqng, diu kin và h so' thy so' tuyn 

2.1. Diii k4iz ci: ling 

U'ng viên dr tuyn cn dáp ung d.y dU cãc diu kin chung sau day: 

- Co phrn cht chinh trj, dao  dUc t&; không trong th&i gian thi hành k 1ut hoic 
trong thôi gian dang b co quan cO thm quyên xern xét xir l k' lut; 

- DU sirc khOe d hQc tp t?i  nuàc ngoai, khong mang thai (di vâi nü). Khi nh.p 
h9c và djnh k' hing näm phIa Bê-la-rüt s to chüc khám lai sirc khôe. Trixông hqp bi 
phát hin cO bnh, khOng dU sirc khOe do giã mao  ho so d di h9c së phãi ye nuâc vã tl;r 



chju mçi chi phi lien quan, k Ca ye may bay và phãi bi hoàn kinh phi cho Nba nixâc 
theo quy djnh hin hãnh; 

- Chi.ra dng k dir tuyn chucing trInh hçc bang nào khác tr khi thông báo nay có 
hiu lijc den khi có ket qua sa tuyên; 

- Cam kt hoàn thành chuang trInh dào tao  và tró v phiic vii ti Ca quan cr di hçc 
hoc theo yeu cAu cüa Nba rnxâc. Nbrrng ngi1i không hoàn thành chuang trInh dào tao, 
tu bo hoc, bi buôc thôi hoc hoc sau khi tot nghiep không tra ye nuac phuc vu, khOng 
thirc hin day dü nghia vi cüa ngui dugc cap h9c bong phãi bôi hoàn kinh phi dào tao 
theo quy djnh hin hành; 

- Ngành h9c dang k dir tuyn phài cüng khi ngành vOi ngành dà tr11ng tuyn Va 
dang h9c dai  hçc a VietNam ho.c nganh d doat giãi thi.r&ng quôc tC, khu virc, quôc gia 
(dOi vâi ingviên h9c bong dai  h9c), phü hp vâi ngành dã h9c di h9c/thac  sT, cong vic 
dang lam (dôi vâi ing viên hçc bong thac sItiên sT/thirc tap); 

- Chi du?c dang k) 01 ngành hçc vã không duçic t1r thay di ngãnh h9c, ca S1 

dào t?o  d dàng k di,r tuyên và trüng tuyên di h9c theo thông báo cüa B Giáo dic và 
Dào t?o  Vit Nam, B Giáo diic BC-la-n'it và ca só dào tao  Bê-la-rüt; 

- Chi dirçc däng k dr tuyn trInh dO dào tao  cao han trInh dO d có van bng. Dôi 
vâi hc viên dang h9c thac st, tiên si trong nuóc chi xem xét nêu i'rng viên dang k dir 
tuyên hpc bong thc tp ngän han; 

- Không xét tuyn frng viên thuOc các truang hcp sau: 

+ Dà trng duçic ca quan Nba nirâc cir di hQc a nuñc ngoài nhixng không hoàn 
thành khóa hçc; 

- + Dang lam vic tai  ca quan trong nuó'c nhung không Co van bàn cUa ca quan trrc 
.tiêp quán l cho phép dr tuyên; 

+ Dã dugc các ca quan, dja phuang trong nuâc hoc nuâc ngoài cp hçc bng di 
hçc a nuâc ngoài, hin có các rang buOc ye nghia viii, trách nhim chua duac phCp di hQc 
tiêp a nixàc ngoài. 

+ Dà ducc tuyn chçn di lice rnró'c ngoài nhung không di hçc vi l do cá nhn 
(thai han  áp drng là 02 nãm ké tr ngày np dan xin ri'it khOng di hoc). 

2.2. D6i tu'9'ng, Jiêu kin cy nJ và hE so dr so tuyên 

HQc big 
dii tuyén Di tirqng và diu kin ciii th so' thr so' 

tuyên 

Hc bang 
dai hçc 

- Sinh viên nãm thir nht cüa các dai  hoc, hc yjên, 
trlx&ng dai  hc Vit Nam (h chInh quy tp trung) cO 
két qua 03 näm hçc THPT và hc k' I näm thir nht 
dai hc  dat  ti 7,0 tra len (theo thang diem 10 ho.c 
tuang duang); 
- He sinh dang hc lap 12 d doat iài ti các k' thi 
quóc té, khu virc, quOc gia thuOc dOi tuçing se dixçic 
tuyên thang vâo dai  hc theo quy chê tuyên sinh di hc 
hin hành có kt qua hc tp a be THPT den hét hçe 
k' I närn hc 2020-2021dat ti'r 7,0 tra len. 

Xem chi tiet tai 
Phu luc 1 và Phu 

luc 5 
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Hçc bong 
1C Si 

- Ngi.thi cO trInh d di h9c dang cong tác ti các ca 
quan nhâ n'tthc, các cci sr giáo dçic (biCn chê hoc hçip 
dOng tr 12 tháng trô len có dóng báo hiêm x hi), 
khOng qua 35 tuôi (tInh den 3 1/3/2021), có thai gian 
cong tác tôi thiêu 12 tháng kê tir khi Co hçp dông lao 
dng dâu tiên tInh dn ngày ht h?n  np h sci dir 
tuyên; 

- Sinh viên t& nghip di hc (trong thai gian tr tháng 
0 1/2020 den tháng8/2021) vó'i kêt qua h9c tp dt loai 
giói, chua cO quyêt dnh tuyn ding ho.c hçp dng 
lam viêc, 1p dông lao dng, có cam kët sau khi hoân 
thành khOa hoc së ye rnrâc lam vic theo yêu câu cüa 
Nhà rnróc. 

Xem chi tit tai 
Phu1uc2vàPhu 

1ic 5 

II uOfl 

tien Si 

- Ngthi co trinh d thac si dang cOng tác tai  các cd 
quan nhã nuàc, cãc cci sO giáo diic (bien chê hoc hp 
dOng 12 tháng trô len có dóng bão hiêm x hi), khong 
qua 40 tuOi (tInh den 31/3/2021), cO thi gian cong tác 
tôi thiCu 12 tháng kê tr khi cO hp dOng lao dng dâu 
tiën sau khi tOt nghip dai  hçc, thtc si, tInh den ngày 
hCt han np ho sa dir tuyên; 

- H9c viên tOt nghip thc sT (trong thai gian tr thang 
01/2020 den tháng 8/202 1) vO'i kêt qua hçc tp dit 1oi 
giOi, khOng qua 35 tuôi (tInh den 31/3/2021), chua CO 
quy& djnh tuyn ding hoic hp dông lam vic, hcip 
ding lao dng, có cam ket sau khi hoàn thành khOa 
hoc se ye nuàc lam viêc theo yêu câu cüa Nhà nuâc 

Xem chi tiêt tai 
Phu luc 3 vâ Phu 

lic 5 

llQC bong 

t1urc tp 

- Giâng viên tui các truOng di hçc, hçc vin (biên ch 
ho.c hçip dông 12 tháng tr len có dOng bão hiêm x 
hi), có thai gian cong tác tôi thiêu 24 thang kê tr khi 
có hçp dong lao dng dâu tiên sau khi tot nghip ' 
h9c, sau dai  h9c tinh den ngày hêt han  np ho sci dir 
tuyn, con dñ tui d cong tác It nhât 03 näm tInh tr 
ngãy 3 1/3/2021. U'ng viên dr tuyên phãi có trinh dO 
ting Nga/Bê-la-rüt tuong ducing dai  h9c tth len hoc 
d txng tt nghip dai  hçc, sau dai  hçc  tai  các nuàc 
nói tiêng NgalBe-la-rüt. 

Xem chi ti& tai 
Phu luc 4 và Phu 

3. Quy trInh np h so' däng k so' tuyn 

3.1. Np Ju so trrc liiyEiz (online) 4ii: https://tuyensinh.vied.vn/ 

Sau khi hoàn thành h sci dr tuyn, irng viCn phâi quét (scan) luu 'a  toàn bO h 
sa sang các files djnh dng PDF (rnOi loai tài lieu quét thành 01 file riêng dung lucing 
không qua i MB) dê dang k trirc tuyên. 

3 



3.2. Np Iz sogiy 

Ung viên chuyn 02 b h so giy (01 bang ting Vit và 01 bang ting Nga)chInh 
thirc dang k9 dir tuyên bang thu chuyên phát nhanh bão dam tói Ciic HQ'p tc quôc tê - 
Bô Giao duc va Dao tao, 35 Dai Co Viêt, Hai Ba Tru'ng, Ha Nôi Ngoai ra, ung viên 
can chuân bj them 01 bO ho so giây bang tiêng Nga dê mang sang Bê-la-rüt nêu du'c Cu 
di hQc. 

Ho so cn dirng trong t'cii h sa kIch thithc 25cm x 3 4cm, rnt ngoài ghi dy du 
thông tin chi tiêt theo mâu quy dnh dôi vài ho so dir tuyên hçc bong din Hip djnhdi 
Bë-la-ri'it nàm 2021. 

so hcip l là h so cO du các gi.y ti quy djnh trCn, thrcic np trong thi han 
quy djnh cia Thông báo tuyên sinh (bao gôm ca ho so online và ho so giay). Ho so np 
muon s chi duc xem xét xtr 19 nêu vn con chi tiêu h9c hông sau khi d xét tuyên ho 
so ung viên np dung han  và phIa Bê-la-rüt thông nhât vic thrc hin xét tuyên bô sung; 
ho so' rng viCn không clap rng day dü các tiêu chI ye diêu kin tuyên chçn cüa B Giáo 
djc và Dào tao  së chi duc dir tuyên dê phia BC-la-rut xem xét cap chê d hçc bong cUa 
phIa Bê-la-riit. Ngu?ñ khai ho so dr tuyn không dung và ngi.thi xác n1in sai së bj xir 19 
theo pháp 1ut và bj hüy kêt qua tuyCn sinh lien quan. Ho so dir tuyCn không trã laj  cho 
üng viCn trong bat kr tnthng hcip nào. 

(Xein them thong tin, các nu'u van ban lien quan ti websites: www.moet.gov.vn, 
icd.edu.vn; lien h ho trQ k9 thut k/u dãng kj dc tuyên theo d/a chi tuyensinh@vied.vn). 

4. ThOi htn n1in ho so': so phãi np tru'óc ngày 15/3/2021 (tInh theo du 
nhan ho so tai  Cic Hgp tác quôc tê và thOi gian hoàn thành clang k9 online). 

5. U'u tiên xem xCt ü'ng viCn trong các tru'Ong h9'p sau: 

a) U'ng viCn cin dào tao  d b sung ngun nhãn lirc theo nhu cu sfr ding do các 
B/Ngành và cãc dja phuong dê nghj (cO van bàn dê cu dir tuyCn và Hp dông cam kêt 
tuyCn dirng hoac dir kiCn tuyCn ding ye cong tác sau khi hoàn thành khOa hçc cüa các 
Bt, ngành, dja phuong); 

b) U'ng viCn coat các giãi thi,.r&ng qu6c th, khu virc và quc gia và các ung vien 
khác thuc din ixu tiCn theo quy chê tuyCn sinh dai  hçc hin hanh; 

c) IiFng viCn có nhiu thành tIch tt trong h9c tp và rèn luyn, thành tIch nghien 
ci'ru khoa h9c (the hin qua các bài báo clang trCn tap  chI khoa h9c hoc báo cáo tai  hi 
nghi khoa h9c cap truO'ng tr len và thrc clang trong k' yCu hi nghj hoac tharn gia dC 
tài nghiCn cuu cap B tth len và dC tài do d duc nghirn thu hoac  ung dirng). 

d) U'ng viCn dii tuyn hc bng thac sTJtin si/thrc tp sinh có van bàn cüa CO S 
dào tao  d tot nghip cC c h9c chuyCn tiêp sinh và có van bàn tiêp nhan  hçc thac si/tiên 
si/thuc tap cua co sâ dào tao tai BC-la-rut. 

6. Quy trinh xét tuyn 

- B Giáo dic và Dào tao  së xem xét ung viCn dr tuyn Co h so dy du, hp l 
theo quy djnh và can cir GaG tiCu chI tuyCn chQn dC so' tuyn rng v18n; 

- B Giáo diic và Dào tao  gui danh sách các ung viCn dugc so tuyn d d cfr cho 
phIa Be-la-rut; 

- B Giáo diic yà Dào tao  thông báo kt qua so tuyn dn ung viên qua email trong 
tháng 5/202 1; 
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TL. EQ TRUO1G 
KT. CIJC TRU'ONG CTJC HQP TAC QUOC TE 

PHO CJC TRTJNG 

guyn Hãi Thanh 

- tyng viên do B Giáo dçic và Dào to d cü due ChInh phü Bê-la-rüt duyt ep 
hoc bong mm thuOc diên trung tuyen va s duac Cue Hap tac quôe tê - BO Giao due va 
dao tao thông bao, hucing dan va gial quyêt thu tue hen quan tiêp theo dê di hoc tal Be-
la-r(it dir kiên trong tháng. 10/2021. 

Nhttng tmng hçip dirge phIa Bê-la-rüt tip nhan không thue ehuang trInh h9c 
bong nay, hoie thuc chuang trInh nay nhung không dap irng day di quy djnh tuyën ch9n 
eüa Bô Giao due va Dao tao, không dir tuyén qua Bô Giao due va Dao tao theo thông bao 
tuyên sinh nay s không dirge cap bü ché d hçc bong cUa ChInh phi Vit Nam. 

Bô Giao due va Dao tao dê nghi cae ca quan tao diêu kiên thuân lm eho ung viên 
eo du dieu kiên can thiCt duac tham gia dir tuyên dung thai han quy dinh / 

No'i n/i ln: 
- CácBt  và ca quanngangB; 
- UBND các tinhlthành phô; 
- Các S& Giáo dc và Dào tao; 
- Các DH, hçc vin, truông DH, CD; 
- Btri.rrng (db/c); 
- Các ThCr fruâng (dê b/c); 
- Cic truâng (de b/c); 
- Các websites: www.icd.edu.vn, 
www.moet.govvn; 
-BáoGD&TD; 
- Li.ru: VT, HTQT 
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