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BQ GIAO DUC VA oAo  TO CONG  HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do- Hnh phñc 

S& 186 /TB-BGDDT 
Ha Nói, ngày 02 tháng 03 nárn 2021 

1)AI I-IQC THAT NGUYEN 

THÔNG BAO 
N SINH DI HOC T41 CA-DAC-XTAN NAM 2021 

Can c(r Thông tix s 06/2016/TT-BGDDT ngày 21 tháng 3 nAm 2016 cüa 
Bô Giao duc va Dao tao ban hanh Quy chê tuyên sinh di hoc nuoc ngoai va chi 
tiêu h9c bong ChInh phü Ca-dàc-xtan cap cho Vit Nam trong khuôn khô Hip 
djnli ye hcrp tác trong lTnh vçrc giáo dic giQa Vit Nam và Ca-dãc-xtan, B Giáo 
dic và Dào tao  thông báo tuyên sinh di hçc tai  Ca-dàc-xtan din Hip djnh näm 
2021 nhu sau: 

1. Thông tin chung v chu'o'ng trInh hçc hông 

1.1. si lwçtng h9c bng và trin!, d5 dào 4w 

Tng s có 03 hçc bng dào tao  trInh d dai  h9c, thac si Va tiên sT. 

1.2. ThIti gian a'ào 4w 

Th?yi gian dào tao: 

- Chuong trinh dai  hçc (cir nhãn hoc k six, chuyên gia): 04-05 nàm h9c 
(khong bao gôm 01 näm hçc d b tiêng); 

- Chucmg trinh thac sT: 01-02 nàm h9c (khong bao gm 01 nàm h9c d bi 
tiêng); 

- ChixcingtrInh tin sT: 03-04 näm (không bao gm 01 nàm h9c dir bj ting); 

1.3. C'h1d3 hQc hông 

TTng viCn triing tuyn s du9'c Chmnh phü Ca-dc-xtan cp h9c bng bao 
gm hçc phi, baa him ytê và bô trI ch a trong k tüc xá phü hcip v&i quy dnh 
hiên hành cüa Ca-däc-xtan dôi vai luu h9c sinh h9c bong Hip dnh; ChInh phü 
Vit Nam cap ye may bay mt luqt di Va ye, phI di du&ng, 1 phi lam h chiêu, 
visa va cap bu sixth hoat phi hang thang theo chê do hiên hanh 

2. Di tirçng, diu kin và ho scr dr tuyén 

2.1. Diu kin cizung 

- Co phm cht chinh trj, dao  due t&; khôngtrong thai gian thi hành k5' lut 
hoc trong th&i gian dang bi cci quan có thâm quyên xem xét xi'r 1 k lust; 

- Dü süc khóe d hpc tp t?i  nu&c ngoâi, khi nhp hçc và dnh k' hng nàm 
phIa Ca-däc-xtan s tO chirc khám 'ai s1rc khOe. Trumg hcTp bj phát hin có bnh, 



không dñ sirc khôe do giã mao  h sad di h9c së phâi v nithc vâ tir chju mci chi 
phi lien quan, kê cá ye may bay và den bi kinh phi cho Nhà rnthc; 

- Ch..ra däng k dir tuyn chuong trInh hçc bng nào khac tai  cing thai 
diem vói thông báo nay (tr khi thông báo có hiu hrc den khi có kêt qua so tuyên); 

- Cam kt hoàn thành chucing trInh dào tao  và tr& v phçic vii tai  co quan 
ci'r di hc hoc theo yeu câu c1a Nba nuâc. Nhffiìg ngui không hoàn thành 
chixong tnnh dao tao, tu bo hoc, bi buôc thôi hoc hoäc sau khi tot nghiêp không 
tr& ye nuó'c phiic vi, không thrc hin day dü nghTa vi eüa ngithi &rcic cap hc 
bong phâi bôi hoàn kinh phi dâo tao  theo quy djnh hin hành; 

- Ngành hçc dung k di1 tuyn phái c1ng kh& ngành vói ngành dã trtng 
tuyCn yà dang h9c di hc/ thac sT & Vit Nam hoc ngành dâ doat giãi thu&ng 
quôc té, khu virc, quôc gia; 

; TYng viên dir tuyn chi ducic dãng k 01 ngành hc và không ducic ti,r 2 
thay dôi ngành hpc; 

- Chi dugc däng k d tuyn trinh d dào tao  cao hon trInh d dã có van 
bang; 

- Các rng viên dir tuyn hc bng dai  hoc, thac sT và tin sT, nu chua bit 
tiêng Nga s duac hc 01 näm dr b tiêng Nga tai  Cong hôa Ca-däc-xtan. Nhttng 
img viên dà tot nghiêp dai hoc/thac si chuyên nganh tlêng Nga hoàc tal cac CO SO 
dào tao  bang tiêng Nga thI không dugc hgc d bj tiêng Nga; 

- Không xét tuyn ng vién thuc các trung hp sau: 

+ Dã trng ducic B Giáo dic và Dào tao  cir di hpc a nuó'c ngoài nhLmg 
khOng hoàn thành khóa hc hoc không thrc hin vic báo cáo tOt nghip theo 
quy djnh; 

+ D ducic cp hc bng di hçc dai hec/thac sTItin sT & nu&c ngoài thuc 
din bOi hon kinh phi dào tao. 

+ Dä duçic tuyn chçn di hc nu&c ngoài nhimg không di hçc vi 1 do cá 
nhân (thii han áp ding là 02 nãm kë ttr ngày np don xin rut không di hoc). 

2.2. D61 lwçrng, diu k4n ci th 

11cc bng 
dir tuyên Dôi tu'ç'ng và diu kin cci th 

so' dr so' 
tuyn 

Hc bng 
dai hoc 

- Sinh viên nàm thu nht cüa các dai  hoc, hc vin, 
tru6ng dai  hçc Vit Nam (h chinh quy tp trung) 
có kêt qua 03 näm hc THIPT yà hc kST I närn thi 
nht dai hoc dat tir 7,0 tr& len (theo thang diem 10 
hoc tuong throng); 
- Hçc sinh dang h9c l&p 12 d doat giãi tai  các k 
thi quc t, khu vrc, quc gia thuQc di tuçng së 

Xem chi tiêt tai 
Ph lc 1, Phu 
1uc4vàPhu 

1iic 5 
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dizçic tuyn thng vào di h9c theo quy ch tuyên 
sinh dai hoc hiên hanh co kêt qua hoc tap a bâc 
THPT den hêt h9c kS'  I nàm hçc 2020-2021dat tfi 
7,0 tr& len. 

H9c bong 
thac si 

- Ngithi có trInh d di h9c dang cong tác tai  các 
co quan nhà nixàc, các Ca sâ giáo diic (biên ché 
hoc hap dOng tü 12 tháng tr& len có dóng bâo 
hiêm xã hi), không qua 35 tuoi (tinh den 
30/4/2021), co th?n gian cOng tac tôi thiêu 12 thang 
kê tu khi. co hap dông lao dOng dau tiên tinh den 
ngày h& han nôp h so du tuyn; 
- Sinh vien tot nghiçp di hçc (trong thai gian tu 
tháng 01/2020 den tháng 8/2021) v&i kêt qua hçc 
tap dat loai glol, chira có quyêt dinh tuyên dung 
hoàc hop dong lam viêc, hap dOng lao dong, co 
cam kêt sau khi hon thanh khoa hoc s ye nuc1c 
lam vic theo yêu câu cUa Nhâ nuâc. 

Xem chi tiet tai 
Ph lic 2, Phii 
luc 4 va Phu 

luc 5 

Hoc bong 
tien Si 

- Nguôi Co trInh d thc si dang cOng tác tai  các 
ca quan nhà nuàc, CC ca sà giáo diic (biên chê 
hoc hap dOng 12 tháng tr& len cO dóng báo hiêm 
xã hi), không qua 40 tuôi (tInh den 30/4/2021), 
CO than gian cOng tác tôi thiêu 12 tháng ke tr khi 
Co hap dong lao dOng dâu tiên sau khi tot nghiêp 
dai hoc, thac Si, trnh den ngay het han nop ho so • 
dutuyen; 

- Hçc viên tOt nghip thac sT (trong thai gian. tr 
thang 01/2020 den thang 8/2021) vcn kêt qua hoc 
tap dat loai glol, không qua 35 tuôi tinh den 
30/4/2021), chua có quyêt djnh tuyên dyng hoc 
hap dOng lam vic, hap dông lao dng, Co cam kêt 
sau khi hoàn thãnh khOa hçc sê ye nu6c lam vic 
theo yéu câu caNhànuOc 

Xern chi tiet tai 
Phuluc3,Phu 

1LLC 4 Va Ph 
luc 5 

3. Quy trInh np hi) so' th'ing k so' tuyên 

31. Np hi) so' tryc tuyn (online) tai http://tuyensinh.vied.vnl  

Sau kin hoàn thành hi) so dir tuyk, irng viên phâi quét (scan) liru lai toãn b 
hO so sang cac files dinh dang PDF (m&i loaitai lieu quet thanh 01 file rlêng dung 
hrqng khOng qua 1 MB) dê dngk tnrc tuyên. 

3.2. Np hi) So' giây 

ifng viên nOp 02 bô ho so glây (01 bô tiêng Viêt, 01 bO tiêng Nga) chinh thixc 
ding icy dir tuyên theo hmh thuc chuyên phat bao dam den Cuc 11o'p tác qui)c t - 
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B Giáo duc và Dào tao,  35 aj C Vit, Qun Hai Ba Tru'ng, Thành phô Ha 
Ni. 

so c.n dirng trong tüi h so kIch thuàc25cm x 34cm, m.t ngoài ghi day 
dü thông tin chi tiêt theo mâu quy dnh dôi vó'i hO so dr tuyên h9c bong din Hip 
dinh di Ca-dác-xtan näm 2021. 

H so hçip 1 là h so có dü các giy t?i quy djnh a trên, ducc np trong th&i 
han quy dnh cüa Thông báo tuyn sinE (bao gôm cã ho so online và ho so giãy). 
Ho so nôp muon sê chi duoc xem xet xu ly nêu vn con chi tiêu hoc bong sau khi 
dä xet tuyên ho so ung viên nôp dung han va phia Ca-dàc-xtan thông nhât viêc 
thrc hin xét tuyn bô sung. Nguôi khai ho so dr tuyên không diing và ngithi xác 
nhan sai sê bj xr 1 theo pháp lut và sê bj hüy két qua tuyên sinh có lien quan. 
B Giáo dic và Dào tao  không trâ 'a  ho so di.r tuyên trong bat k' truông hqp nào. 

(Xem them thông tin, các mu van ban lien quan tqi cdc webs ites: 
www.moet.gov.vn:  icd.edu.vn, lien he ho trci ki7 thuát khi dáng k du' tuyên theo 

dia chi tuyensinh@vied.vn). 

4. Thô'i hin nhn h so': H so phài np truàc ngày 10/4/2021 (tInh theo 
dâu bixu din chuyên ho so den Cic Hç'p tác quOc tê - B Giáo diic và Dào tao  và 
thai gian hoàn thành dàig k online). 

5. Quy trInh xét tuyn 

- B Giáo dic và Dào tao  së xem xét ng viên dir tuyn có h so dy dü, 
h9p 1 theo quy dinh  và cn cü các tiêu chI tuyên ch9n dê sotuyen üng viên; 

- B Giáo diic va Dào tao  giri danh sách các rng viên dugc so tuyn d dê 
ci cho phIa Ca-dàc-xtan; 

- B Giáo dic và Dao tao thông báo kt qua so tuyn dn lrng viên qua 
email trong tháng 7/2021; 

- U'ng viên do B Giáo dçic và Dào tao  d cir duçic ChInE phü Ca-d.c-xtan 
duyt cap h9c bong mOi thuQc din trüng tuyên Va së duge Ciic Hgp tác QuOc të 
- B Giáo dic và dào tao  thông báo, huó'ng dan, giâi quyêt thu tVc  lien quan tiêp 
theo dé di h9c tai  Ca-dàc-xtan trong tháng 9/2021. 

Tfu tiên xem xét frng viên trong các trirô'ng hçrp sau: 

a) Ngithi dang cong tác tai CC co quan nhà nuóc, các co s& giáo dtic; 
b) Ung viên doat các giâi thuâng quôc tê, khu vçrc, quOc gia Va CáC 1'rng viên 

khác thuc din uu tiên theo quy chê tuyên sinh dal  hçc hin hàrth; 
c) U'ng viên can dào tao  dé bô sung nguôn nhãn 1irc theo nhu câu si diing do 

các B/Ngnh và các dja phuong dê nghj (co van bn dê c1r dir tuyên và Hqp dong 
cam kêt tuyen ding hoc dv kiên tuyên dyng ye cong tác sau khi hoàn thành khOa 
h9c cüa các Bô, ngành, dja phuong); 

d) Tfng viên có nhiêu thành tIch tot frong h9c tp và rèn 1uyn, thânh tIch 
nghién cü'u khoa hoc (the hiên 9ua các bài báo dàng trên tap  chI khoa hçc hoc 
báo cáo tai  hi nghj khoa h9c cap truông tra len và dugc dàng trong k' yeu hi 
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SÃO Y BAN CHINH 
Thai Nguyen, ngày -4 tháng 3 nãm 2021 

.- HU TICH 
N PHONG 

ngh4 hoc. thani gia. d tài nghien c(ru cp BQ trà Len va d& tài do 4 dixcic nghim 
thu hoc rng ding). 

Nhthig tnr&ng hap &rac phI a Ca-dc-xtan tlêp rthân không thuôc chucing 
tnnh hoc bong nay, h.o.c thuOc chuang trinh nay ithung không dáp uiig dy dü 
quy &nh tuyOn chon cua ô Giao duc v. Dao tao, không du tuyOn qua Bô Giáo 
dc và Dào tao  theo thông báo tuyên sinh nay s không dtrçc cap bii chê d hçc 
bong cUa ChInh ph Vit Nam. 

B Giáo dçic va Dào t.o d& nghj các ca quan tao  diêu kin thu.n 1i cho 
frng viên cO dü .iêu kin cn thiêt dirçic tham gia dir tuyên diing thñ ban  quy 
djrihJ4 5/ 

Noi n/ian: 
- C4c B và co qian ngang B; 
- UBND các tnhTthành phô; 
- Cac dat hQc hgc viên va trung dai 

19c;. 
- B. tnrthig(dê b/c); 
- Thu truong Nguyêt Van Phuc (de 

b/c); 
-. C,ic thzông.(d b/c); 
- C4c websites: wwwiedn1oet.g9v.vn, 

www.moet.govvp; 
- Bá.o GD&TD; 
- Ltru: VT, HTQT.p J  

TL. BQ TRTJ1NG 
KT. CJJCTRI!ONGCIICHQPTACQUOCTE 

PIIO CVCTRTNG 

Nguyn Hal Thanh 

UY BAN NHAN DAN 
T!NH  THAI NGUYEN 

St: 53 /SY-UBND 
Noi nhmn: 
- Các Sâ, ban, nganh, doàn th& 
- UBND các huyn, thành ph, thj xã; 
- Các tru?Yng Dai  hçc, Cao dãng trén dja bàn tinh 
-Luu:VT,KGVX.(  

Nguyn Thành Minh 
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