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Dc 1p - Tir do- Hinh phtIc 

S: 187 /TB-BGDDT 
Ha NO!, ngày02 tháng03 nàm 2021 

THÔNG BAO 
DAT FEQC THAT  NGU4'TJYEN  SINH DI HQC TAI  LIEN BANG NGA NAM 2021 

s6:...fl.'td  

Chuyln: CJ1.u..ThOng tu SO 06/2016/TT-BGDDT ngay 21 thang 3 narn 2016 cua Bo 
tnràng B Giáo dic và Dào to ban hành Quy chê tuyên sinh di h9c nuâc ngoài; Cin et 
chi tiêu hçc bong ChInh phü Lien bang Nga cap cho Vit Nam trong khuôn khô Hip 
djnh ye hcp tác trong linh virc giáo diic gitia Vit Nam và Lien bang Nga, BO Giáo dic 
va Dào to và Co quan HçTp tác Lien bang Nga (co quan dai  din ti Vit Nam là Trung 
tarn Khoa hçc va Van hóa Nga tai  Ha Ni) thông báo tuyên sinh di h9c theo din hçc 
bong Hip djnh tai Lien bang Nga näm 2021 nhix sau: 

1. Thông tin chung v chiro'ng trInh hQc bong 

1.1. SO lu'Qng IzQc bong 

ChInh phü Lien bang Nga cp 1000 h9c bng cho cong dan Vit Narn di dào to 
ti Lien bang Nga theo các trInh d dai  hgc, thtc si, tiên si, th?c tap. 

1.2. Ngaizli dào 4w 

Theo nhu ciu dào to cüa phIa Vit Narn và các nganh CO th manh  dào to cña 
phIa Lien bang Nga dã duçc hai ben thông nhât (tharn khão tai  Phi hic 08 dinh kern). 

1.3. Tlzài gian ctào 4w 

- Ch.rcing trInh ci1 nhân: 04 nim hc (chu'a bao gèrn 01 närn hQc dir bj ting Nga); 

- Chuong trInh k su/chuyên gia: 05 näm h9c (chua bao grn 01 nãrn hQc dir bj 
tiêng Nga); 

- Chixong trinh thc Si: 02 narn hçc (chua bao gm 01 nim hçc dr b tiêng Nga); 

- Chuung trInh tin Si: 03-04 nm (chixa bao grn 01 nãm h9c dir bj ting Nga); 

- Chuang trInh thrc tp chuyên ngành: tir 03 cMn 12 tháng (di ttig uu tiên là giãng 
viênlgiáo viCn tiêng Nga cüa các dii h9c, hçc vin, trtx1ng di hçc, cao dãng và THPT); 

- Chuo'ng trInh thrc tp ting Nga: 10 tháng; 

- Th?c tp chuyCn khoa Y: 02 nàrn. 

1.4. c3 Ii oc bizg 

- Chmnh phü Lien bang Nga rnin hçc phi cho qua trInh hçc tip, c'ip lice b&ig 
hang tháng va bô trI ch 0 trong k tic xá vói chi phI áp dirng thco rnUc quy djnh ccia 
Chinh phü Lien bang Nga; 

- ChInh phü Vit Narn cp ye may bay rnt iut di Va v, phi di duOng, l phi lam 
h' chiêu, visa, bão hiërn y tê và cap bü sinh hot phi hang tháng theo mi.rc quy djnh cüa 
ChInh phii Viet  Narn dOi v&i km hc sinh hçc bong Hip djnh ti Lien bang Nga. 
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2. DM t1r9ng, diu kin v?i ho so' thy tuyên 

2.1. LJiu kin cii ung 

iYng viên dir tuyn cAn clap üng dAy dñ các diAu kin chung sau day: 

- Co phAin ch.t chInh trj, dao  dilic t6t; khong trong thai gian thi hành k) 1ut hoic 
trong thi gian clang bj co quan có thArn quyên xern xét xr 1 k' 1ut; 

- Dü sire khóe d h9c tp tai  nuàc ngoài. Khi nhp hçc và djnh k' hang näm phIa 
Nga së t chire khám 'a  sire khóe. Truô'ng hqp bj phát hin cO bnh, không dii sire khOe 
do giã mao  h so d di h9c së phãi ye nixàc va tij chu rn9i chi phi lien quan, kê Ca ye 
may bay và den bit kinh phI cho Nhà nithc; 

- Chua clang k di,r tuyn chuong trInh h9c bng nào khác tai  ciing thOi dirn vâi 
thông báo nay (tir khi thông báo có hiu 1rc den khi có kêt qua so tuyCn); 

- Cam kt hoàn thành chuong trInh dào tao  và tr& v phie vi tai  co quan cir di 
hçc hoc theo yeu câu ciia Nhà mró'c. Nhung nguài không hoàn thãnh chirong trInh dào 
tao, ti.r bo hoc, bi buôc thôi hoc hoäc sau khi tot nghiCp khong tro ye nuoc phuc vu, 
không thirc hin day dii nghia vi ciia ngir&i thrçrc cap h9c bong phãi den bit kinh phi dào 
tao theo quy dnh hin hành; 

- I5'ng vien d tuyn trinh d dai  h9c phãi clang k dr tuyn ngânh h9c càng khôi 
ngành vâi ngành dã tniing tuyên và clang hçc dai  hçc Vit Nam hoie ngành cia coat 
giãi th'tiâng quôc tê, quôc gia; lfng viên dir tuyên trInh d thtc si, tiCn si phài clang k d1r 
tuyn ngành phit hçrp vói nhu câu xay di,rng, phát triên nguôn nhân 1irc cita co quan, dja 
phuong cit di h9c /phit hçp vói vj trI vic lam, nhu câu cong tác cita Co quan hoc ngành 
h9c cia tot nghip & trinh dt dào tao  truóc do; 

- 111'ng viCn di,r tuyn chi dirge clang k 01 ngành h9c và không dirge tr ' thay cli 
ngành h9c, cosit dào tao tai Lien bang Nga sau khi cia clang k) dir tuyn; DC nghj tham 
khào chi tiêt ye ngành hgc và co s& dào tao tai Nga trên trang Education-in-russia.com; 

- Chi dirge clang k dir tuyn trinh d dào tao  cao han trInh d cia cO van bang. 
Doi vth h9c viên clang hpc thac si, tiên sT trong nuót chi xern xét nCu irng viên clang k 
dçr tuyên h9c bong thrc tp ngän han; 

- Di vâi trirng hgp t& nghip dai  hçe, thc si & niràc ngoài không do B Giáo 
die và Dào tao  cu di hQc hoc tot nghip các chirang trInh dào tao  phôi hqp vâi rnr&c 
ngoài tai  Vit Narn can có giây chirng nhn van bang tuung throng do Citc Quãn 1 chat 
hrcrng - B Giáo dtc va Dào tao  cp. 

KhOng xet tuyn irng viên thuOc các trumg hçrp sau: 

- IDa tirng dirge B Giáo diic và Dào t?o  cit di hc it nuitc ngoài nhung không 
hoàn thành khOa hQc hoc khOng th?c hin vic báo cáo tot nghip theo quy djnh; 

- Dang lam vic tai  co quan nhà ni.ritc, CC co Sit giao dte nhirng trong h so dr 
tuyCn khOng có van bàn cita co quan tnre tiOp quàn 1 dông cit dir tuyên; 

D dirge c.p h9c being di hçc dai  hçc/sau  dai  h9c it niritc ngoài, hin Co CáC rang 
buc ye nghia viii, trách nhim hoc thuc din den bit kinh phi dào tao; 

- IDa duac tuyn ch9n di h9c nuite ngoài nhung khong di hçc vi l do cá nhãn 
(thiti han  áp dng là 02 nãm kê tir ngày np don xin nit khong di h9c). 
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2.2. Yêu cdii v ngo (ii ngfr 

- Các 1mg vien dir tuyn hQc bang dai  hçc, thac sT và tin sT, nu chua bit ting 
Nga s thicic hoc 01 nàm dir bi tiêng Nga tal Lien bang Nga va phai vuot qua ky thi sat 
hach tiêng Nga do phIa Nga to ch1me truóc khi h9c chuyên ngành. Nhüng 1mg vien dä 
tot nghip dai hçc/thc si chuyên ngânh tiêng Nga hoc tai  các ca sr dào tao  bang ting 
Nga thi không di.rçic hçc di,r bj tiêng Nga; 

- D& v6i 1mng viên dir tuyn h9c bng thirc tp chuyên ngành phãi Co trinh dO 
tiêng Nga ttrc1n ducing dai  h9c tr& len hoc dä t1mng tot nghip dai  h9c, sau dai  h9c  tai 
các nixàc nói tiêng Nga. 

2.3. D1 tu'çvng, itiihi kiiz ci tid và liii so dc so tuyèii 

Hocbn g 
du'tuyen Diêu kiên cu the 

H&so diy so 
tuynbng 
tiêng Viêt 
va tteng 

Nga 

- Sinh viên nArn thi'r nht cüa cac dai  h9c, hçc vin, tnx&ng 
dai hçc Vit Nam (h chInh quy tp trung) CO kêt qua 03 
näm h9c THPT và hçc kS'  I näm thlr nhât dai  h9c  dat  t1m 7,0 
tr& len (theo thang diem 10 hoc ttrang dirang); 

-H9c sinh dang h9c lap 12 dã doat giãi tai  các k' thi quôc 
tê, quôc gia thuôc dOi txang së duac tuyên thang vao dai 

H b 
r 

h9c theo quy chê tuyen sinh dai  hQc hin hành, có kêt qua Xem chi tiêt 

fl QC 
hçc tp 0' bc THPT den hêt h9c k' I näm h9c 2020-2021 
dat tir 7,0 tr& len (theo thang diem 10 hoc tuang throng); 

tai  Phii 1ic 1 
và Phi hic 5 

- H9c sinh dang h9c lap 12, d doat giãi tai  các kS'  thi 
Olympic tiêng Nga do Trung tam Khoa h9c và Van hóa 
Nga t chIme, eó kêt qua hQc t.p 0' be THPT den hêt hQc 
kiT näm hQc 2020-202 1 dat  tr 7,0 tr& len (theo thang diem 
10 hoie tixcing ducing) và Co kêt qua trUng tuyên dai  hc 
nàm 2021 khi lam thu t%Ic di h9c. 

- Ngrräi có trinh dO dai h9c dang cong tác tai  CáC ea quan 
nba nirâc, các ca s& giáo dic (biên chê hoc hcip dong t1m 
12 tháng tr0' len có dong bão hiêm xa hOi), khong qua 35 
tuôi (tInh den ngày 31/3/2021), cO th&i gian cong tác tôi 
thiêu 12 thang kê tu khi co hap dOng lao dong dâu tiên sau Xem chi tiêt 

Hçc bong 
thacsi 

khi tot nghiêp dai hoc tmh den ngay 31/3/2021), 

- Ngixrn tot nghiep dai hoc (trmnh dO cu nhân) vai kêt qua 
hoc tap dat loai xuât sac (bang do) tai Lien bang Nga va 
dt loai giOi tai  Vit Narn trong vOng 12 tháng (tinh den 
ngày 31/3/2021), chura CO quyet djnh tuyên ding hoIc hap 
dong lam vic, hap dOng lao dOng. 

tal Phu luc 2 
va Phu luc - 
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Hoc bong 
tiên SI 

- Ngi.rii có trInh d thtc si hoc t& nghip dti hQc h 1c 
su/chuyên gia t?i  Lien bang Nga (theo chxcng trInh dào 
tao 05 närn tru len), dang cong tac tal cac cci quan nha 
ntrcic, cac cci sci giao due (biên ché hoàc hp dông 12 thang 
tth len có dóng bâo him xâ hi), không qua 40 tuôitInh 
dn ngây 31/3/2021), có thai gian cong tác tôi thiêu 12 
thang kê tr kin co hop dong lao dong dâu tiên sau kin tot 
nghip di hçc, thc si tInh den ngày 31/3/2021); 

- Ngi.r&i t6t nghip dai  h9c h k su/chuyên gia vâi kêt qua 
hçc tp dt 1oi xuât sac (bang do) ti Lien bang Nga (theo 
chircing trinh dao tao 05 näm trcr len) trong vong 12 thang 
(tInh dn ngày 31/3/2021), khong qua 35 tuôi (tInh den 
ngày 3 1/3/2021), chua có quyt djnh tuyn ding hochcrp 
dng lam vic, hqp dông lao dng; 

- Ngrii t6t nghip thtc si ti Lien bang Nga vài kt qua 
hoc tap dat loai xuât sac (bang do) tai Lien bang Nga hoAc 
O Vit Narn vâi kêt qua h9c tp tr 8,0 trâ len (theo thang 
dim 10 hoc tuorng ducing) trong vông 12 tháng (tInh den 
ngày 3 1/3/2021), không qua 35 tuôi (tInh den ngày 
3 1/3/2021), chusa có quy& djnh tuyên duing hoic hçTp dOng 
lain vic, hçip dOng lao dng. 

Xem chi tit 
tai Phu luc 3 

Ph le 5 

Hoc bong 
thirc taP 
chuyen 
nganh 

Ngixoi Co trmnh d dai  h9C tth len dang cong tác ti các cci 
quan nhà rnràc, các cci s giáo diic (biên chê hoc hçip dong 
12 thang trci Ion co dong bao hiOm xã hôi), co thai gian 
cong tac to! thiu 24 thang kO tux khi co hap dong lao dông 
dâu tiên sau kin tot nghiOp dai hoc, sau dai hoc tinh den 
ngày 3 1/3/2021, con dü tuôi dê cong tác It nhAt 03 näm 
tInh ti'r ngày 3 1/3/2021. 

Xem chi tiêt 
tai Phu luc 4 
va Phu luc 5 

Hoc bng 
tic tap 
c1uyn 
khoa y 

Ngithi CO trInh d di h9c trâ len, Co bang tht nghip dai 
hoc, sau dai hoc tai LiOn bang Nga Va' kOt qua hoc tap dat 
tir 8,0 trâ len (theo thang diem io hoac tulang ducing), 
không qu4 40 tuOi. tlu tiOn 1rng viOn có van bàn cUa cci s& 
dào t.o Lien bang Nga tip nhan thc tap  chuyên khoa y 
din Hip djnh. 

Xem chi tiet 
tal Phii luic 4 
và Phii luic 5 

HQC bong 
thic tp 

tieng Nga 
10 thang 

Sinh viOn nAm thur hai (h chInh quy tp trung) ngành 
Ngon ng Nga cua cac dai hoc, hoc viên, truung dai hoc 
Viêt Nam, co diem trung binh cac nàm THPT va diem dai 
h9c (dOn h& hQc kj' I närn h9c 2020-202 1) dt tir 7,0 tr 
len theo thang diem 10 hoac tuang duscing do nhà tnr&ng 
cuz du tuyOn va cam kOt tiOp nhn tra lai hoc tap sau khi kêt 
thüc khóa thc tp tiêng tai  Lien bang Nga. 

Xem chi tiOt 
tai Phu luc 6 

i1i luc 7 
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Các frngviën d tuyn không dáp ring duçic các diu kin t?i  miic 2.3 Se duçc 
xern xet cap chê do hoc bong cua phia Nga nêu vn con chi tiêu hoc bong va thrcic phia 
Nga chap nhn (phia Vit Nam không cap bü kinh phi). 

3. Quy trInh np h so dàng k so tuyn 

Ung vien phài np dy diX h so trtrc tuyn tai  02 trang web và h so giy theo 
quy djnh tai  các rniic 3.1, 3.2,3.3 duâi day: 

3.1. NOp  hI so trrc tuyEn (online) 4i1: trang Educatlon-in-russia.corn (Xem 
hzthng dan ã'Inh kern,). 

Lu'u y: 

- 'Ung vien phãi hoàn toân chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các thông tin 
clang k trên trang Education-in-russia.corn cling nhir trong ti khai bang tiêng Nga 
(aHKeTa); 

- Ttt Ca CC 1rng viên du phâi clang k trên trang Education-in-russia. corn trtróc 
ngày 15/3/2021 dê có ma so rng viên tri.ràc khi clang k trên trang 
http://tuyensin  h.vied.vn/.  

3.2. Np h so lrrc tuyn (online) 411: http://tuvensinh.vied.vn/ 

U'ng viên phãi quét (scan) liru 1aj  toàn b h so sang các file djnh dng PDF (rni 
1oui tài lieu quét thành 01 file riêng dung hrcrng không qua 1 MB) dê däng k trijc tuyên. 
Thai han  clang k online trên website http://tuyensinh.vied.vn  den hét ngày 25/3/202.1. 

3.3. Np Iu so'giây 

0ng viên chuyn 02 bO h so giy (01 bang ting Vit và 01 b.ng ting Nga) 
chInh thc, clang k dir tuyên bang thu chuyên phát nhanh bão dam tài Ciic Hqp tác 
quôc tê - Bô Gino due va Dao tao, 35 Dai Co Yzét, Quân Hai Ba Trtrng, Ha Nôi 
Ngoai ra, 1rng viên can chuân bj them 01 b ho so giây bang tiêng Nga dé mang sang 
Lien bang Nga nêu discc ci'r di h9c. 

so cn dung trong tiii h so kIch thtràc 25cm x 34cm, rn.t ngoài ghi dy áü 
thông tin chi tiêt theo phu luc quy dinh doi voi ho so du tuyên hoc bong diên Hiêp dinh 
di Lien bang Nga näm 2021. 

H so hçip l là h, so có dii các giy t?i quy dnh a trCn, ducic nOp  trong th&i han 
quy dnh ciia Thông báo tuyên sinh (bao gOm Ca ho so online và ho so giây). Ho so np 
muOn se chi thrcc xem xét xü 1 nêu vn con chi tiêu h9c bong sau khi dà xét tuyên ho 
so ng vien np diing hn và phIa Lien bang Nga thông nhât viOc  thirc  hiOn  xét tuyên 

sung; Nguai khai hO so d tuyên không dCmg Va ngu?i xác nh.n sai së bj xi:r l theo 
quy drnh cua phap luat va së bi huy kêt qua tuyên sinh co hen quan Bô Giao due va Dao 
tao không trã lai  hO so trong bat k5' trir?mg hqp nào. 

(Xem them thông tin, các rnu van ban lien quan tçzi 02 trang web: 
www moet gov vn, www icd edu vn, lien he ho Iro' 1cjY  thuát kin clang Icy dir tuyên theo 
dia chi email: hotrodangkyvied.vn hoc tuyensinh@vied.vn). 

4. ThOi han np h so' trçrc tuyn ta.i http://tuvensinh.vied.vn/ và h so' giy 

U'ngviên nOp  02 bO ho so giây chfnh thüc (01 bng ting Vit và 01 bang ting 
Nga) den hêt ngày 25/3/2021 (tInh theo d nhn ho so ti Cc Hp tác quôc tê và thai 
gian ho&n thành clang k online). 
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TL. BO TRISONG 
KT. C1JC TRUO7G CUC HQI' TAC QUOC TE 

PHO CTJC TR!XOG 

Nguyn ThU Thanh 

5. Quy trinh xét tuyên 

- Hi dng tuyn ch9n cUa BO Giáo dic và Dào tto së xern xét ng viên dir tuyn 
có h sci dy dü, hcrp 1, np dung htn theo quy djnh Va can c1r các tiêu chI tuyên ehçn 
dé scr tuyn ing viên; 

- B Giáo d%lc vâ Dào t?o  gl'ri danh sách các üng viên dugc sci tuyn d d ci'r vâi 
phIa Lien bang Nga; 

- Tfng viên do Bô Giao due va Dao tao ctê eli dirnc Chinh phu Lien bang Nga 
duyt cp hçc bong mài thuc din tring tuyên và së dugc B Giáo diie và Dào tao 
thông báo, hi.râng dn và giãi quyêt thu tiic lien quan tiêp theo dé di h9c tai  Lien bang 
Ngatrong tháng 10/2021. 

Un tiên xem xét frng viên trong các tru&ng hçrp san: 

a) Ngir?ii dang cOng tãc tai  các ca quan nba nuâc, các c sr giáo diic; 

b) 11rng vien doat các giãi thuông qu& t, quóc gia và các ng viên khác thuc 
din iru tiên theo quy chê tuyên sinh dai  h9c hin hành; 

c) lYng viên d tuyn trInh d sau dai  hgc; 

d) liTng viên cO nhiu thành tIch t& trong hçc tap 'và rèn iuyn, thành tIch nghiên 
cuii khoa hoc (the hiên qua cac bai bao Thng trén tap chi khoa hoc hoäc bao cao tal hôi 
nghj khoa h9c cap c s& trâ len va dirge dang trong ki yêu hQi nghj hoc thain gia dê 
tài nghiên cthi cap BO tth len và de tài do dA dirge nghirn thu hoc ing ding). 

Nhftng trixng hgp dirge phia Lien bang Nga tip nhan  không thuOc chirang trinh 
hçc bong nay hoc t1iuc chtwng trInh hçc bong nay nhu'ng không dáp 1rng day dü quy 
djnh tuyên eh9n cüa B Giáo diic Va Dào tao  sê không dirge cp bü ch d hçc bng cüa 
ChInh phñ Vit Nam. 

Bô Giáo diic và Dao t?o  d nghj các cci quan tao  diu kin thuan igi cho 1rng Vien 
CO dü diêu kin can thiêt ducxc tharn gia dr tuyên dung th&i hn quy 

Noi ,thân: 
- Các B và c0 quan ngang B; 
- U ban Nhân dan các tinh/thành phô; 
- Các dai h9c, bce vin, tnr&ng dai  bce, 

cao dang; 
- B tn.r&ig (d b/c); 
- Các Th(r tnróng (dê b/c); 
- Cic trithng (dê b/c); 
- Các Vii, Ciic thuc B GDDT; 
- Các websites: www.icd.edu.vn, 

www.moet.gov.vn; 
- l3ao GD&TD; 
- Luu: VT, HTQT. 
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