
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 các Chương trình 

học bổng toàn phần của Chính 

phủ Ấn Độ năm 2021. 

 

 

Kính gửi:  

 
 

 

 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.  

 

Ngày 22/3/2021, Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số 

HAN/321/06/2021của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo các Chương 

trình học bổng toàn phần của Chính phủ Ấn Độ. Thông tin cụ thể như sau: 

Đối tượng: Học bổng dành cho sinh viên, học viên Việt Nam ưu tú có 

nguyện vọng theo học, nghiên cứu sinh tại Ấn Độ. 

Lĩnh vực đào tạo: Các chuyên ngành (trừ Y, Dược và Thời trang) bậc 

Đại học/sau Đại học/Tiến sĩ tại các Trường Đại học ở Ấn Độ trong khuôn khổ 

các Chương trình Học bổng ICCR (Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ),gồm 

có:Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong 

(MGC), Chương trình Trao đổi Giáo dục (EEP) và Chương trình Học bổng Văn 

hóa Ấn Độ. 

Kinh phí: Học bổng bao gồm: lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí và vé 

máy bay khứ hồi một lần hạng phổ thông tới sân bay gần nhất (chỉ dành cho Học 

bổng MGC, EEP và Học bổng Văn hóa Ấn Độ), chỗ ở tại ký túc xá. 

Thời gian nộp Hồ sơ: Gửi Hồ sơ cho Đại sứ quán Ấn Độ trước ngày 

29/4/2021.  

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website từng trường hoặc xem danh 

sách các Trường Đại học Ấn độ có trên Cổng thông tin 

A2A:http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. 

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

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

ký tham gia các Chương trình học bổng nêu trên. Trường hợp cơ quan, đơn vị có 

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

tiếp liên hệ với Bà Tuyết Trịnh, Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt 

Nam, ĐT: 02438244990,Email:dp.hanoi@mea.gov.in. 

mailto:dp.hanoi@mea.gov.in


Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên 

Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, ĐT: 3719886/0946191369, Email: 

manhkienls@gmail.com. 

(Gửi kèm Công hàm của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Thông báo và 

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký học bổng).  

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  

 

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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