
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

V/v thông báo Chương trình học 

bổng Thạc sĩ KOICA năm 2021 
 

Kính gửi:   

-  Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công 

nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã 

hội; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.  

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Gangwon, Hàn 

Quốc, ngày 18/3/2021, Trung tâm Đào tạo Đô thị Quốc tế (IUTC), Chính quyền 

tỉnh Gangwon, Hàn Quốc tiếp tục gửi Thư điện tử cho Sở Ngoại vụ, trong đó 

thông báo Chương trình học bổng Thạc sĩ KOICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Hàn Quốc) tại 02 Trường Đại học ở tỉnh Gangwon. Chương trình được giảng 

dạy bằng tiếng Anh. Thông tin cụ thể như sau: 

Đối tượng: Học bổng dành cho học viên dưới 40 tuổi là cán bộ, công 

chức, lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị (các cựu sinh viên IUTC và các 

học viên quốc tế có nhu cầu học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc), những người có 

thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Lĩnh vực đào tạo: Ứng phó với biến đổi khí hậu (Đại học Hallym); Giới 

và Phát triển cộng đồng nông thôn - Vì Phụ nữ (Đại học Yonsei). 

Kinh phí: KOICA tài trợ 02 xuất học bổng Thạc sĩ toàn phần, bao gồm: 

chi phí vé máy bay khứ hồi, học phí, trợ cấp ổn định chỗ ở, trợ cấp hàng tháng, 

hoạt động ngoại khóa, chỗ ở, trợ cấp hoàn thành học bổng và phí bảo hiểm. 

Thời gian nộp Hồ sơ: Gửi Hồ sơ cho IUTC chậm nhất ngày 29/3/2021.  

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, hãy truy cập Trang web 

chính thức của KOICA: http://www.koica.go.kr/ciat/7815/subview.do và tìm tên 

Trường Đại học (Hallym, Yonsei) trong danh sách. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông tin đến các cơ quan, đơn vị để thông báo và 

tạo điều kiện cho những cán bộ, công chức có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, 

đăng ký tham gia Chương trình học bổng nói trên. Trường hợp cơ quan, đơn vị 



có cán bộ có nhu cầu tham gia Chương trình học bổng đề nghị khẩn trương trực 

tiếp liên hệ với IUTC (Bà Bang Wee, ĐT: +82-33-248-6585/+82-10-6376-7610, 

Email: weebh76@korea.kr).   

Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Bà Phạm Thị Hương, Phó Trưởng 

Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, ĐT: 3836.669/0358479368, Email: 

phamhuongnvls@gmail.com. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  

 (Gửi kèm Hướng dẫn Đăng ký Chương trình học bổng bằng tiếng Anh).  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P.LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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