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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH HỌC BỔNG ASEAN CỦA KHU TỰ TRỊ DÂN TỘC 

CHOANG QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC NĂM 2022   

                             

Căn cứ Công điện số 086/2022/TLSQ.NN ngày 02/3/2022 của Tổng Lãnh 

sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc; 

Căn cứ Công văn số 909/VP-THNC ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc tham mưu triển khai tuyển sinh học bổng ASEAN của 

Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông 

báo tuyển sinh học bổng ASEAN của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, 

Trung Quốc năm 2022 như sau:  

1. Cơ sở đào tạo và chỉ tiêu đào tạo 

Chỉ tiêu đào tạo đại học và thạc sĩ năm 2022 do chính quyền Quảng Tây, 

Trung Quốc cấp học bổng cho tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

 

 

STT 

 

Cơ sở đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Đại học Thạc sĩ 

1 Đại học Quảng Tây  02  

2 Đại học Sư phạm Quảng Tây 02 01 

3 Đại học Y Quảng Tây 01  

4 Đại học Dân tộc Quảng Tây   01  

5 Đại học Kỹ thuật điện tử Quế Lâm  02  

6 Đại học Bách khoa Quế Lâm 01  

7 Đại học Kỹ thuật Quảng Tây 01 01 

8 Đại học Sư phạm Nam Ninh 01  

8 Đại học Vịnh Bắc Bộ   01  

10 Học viện Y Dân tộc Hữu Giang  01  
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11 Học viện Y Quế Lâm 01  

12 Học viện Sư phạm Ngọc Lâm 01  

13 Học viện Tài chính Quảng Tây 01  

14 Học viện Hạc Châu 01  

15 Đại học kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Quảng 

Tây 

01  

Cộng 18 02 

 *Lưu ý: Đối với Trường Đại học Y khoa Quảng Tây năm 2022 không tuyển 

sinh chuyên ngành Răng Hàm Mặt. 

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển 

Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cần đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau đây: 

      2.1. Dự tuyển đào tạo trình độ đại học 

- Ứng viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn (hoặc 03 năm có hộ 

khẩu tạm trú tại tỉnh Lạng Sơn từ tháng 4 năm 2019 đến nay) và học Trung học 

phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 trở về trước: kết quả xếp loại học 

lực và hạnh kiểm các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với 

học sinh đang học lớp 12 năm 2022: kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm các 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Không vi phạm kỷ 

luật trong quá trình học tập. 

- Trung bình cộng môn ngoại ngữ lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên 

(đối với học sinh đang học lớp 12 năm 2022: xét trung bình cộng môn ngoại ngữ 

lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12). Nếu ứng viên học đồng thời nhiều ngoại 

ngữ: chỉ xét điểm trung bình của 01 ngoại ngữ có điểm cao hơn. 

- Có Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành của 

cơ quan y tế. 

- Bản thân ứng viên và gia đình (bố, mẹ, anh, chị, em ruột; người nuôi 

dưỡng hợp pháp) không vi phạm pháp luật (bị xử lý về tội xâm phạm an ninh 

quốc gia hoặc tội khác nhưng chưa được xóa án tích). 

- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước 

ngoài trong năm 2022. 

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại địa 

phương hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành 

chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không 
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trở về phục vụ địa phương, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp 

học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. 

2.2. Dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ 

- Ứng viên là công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn trong 03 năm liên tục 

(từ tháng 4 năm 2019 đến nay); 

- Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp chuyên ngành đăng ký xét tuyển, phù 

hợp với vị trí việc làm mà ứng viên đang đảm nhiệm tại cơ quan, đơn vị; có năng lực 

chuyên môn vững vàng, 03 năm liên tục (2019, 2020, 2021) được cơ quan, đơn vị 

xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Trường hợp bị phát 

hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học tập sẽ phải về nước 

và tự chịu mọi chi phí liên quan và đền bù kinh phí cho Nhà nước. 

- Bản thân ứng viên và gia đình (bố, mẹ, anh, chị, em ruột; người nuôi 

dưỡng hợp pháp) không vi phạm pháp luật (bị xử lý về tội xâm phạm an ninh 

quốc gia hoặc tội khác nhưng chưa được xóa án tích). 

- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước 

ngoài trong năm 2022. 

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại địa 

phương hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành 

chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không 

trở về phục vụ địa phương, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp 

học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.  

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ đại học bao gồm: 

-  Đơn xin học bổng (theo mẫu 1) yêu cầu điền đầy đủ các thông tin cá nhân và 

khoa, trường xin học;  

- Giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp 

(theo mẫu 2); 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời và Học bạ trung học phổ thông dịch sang tiếng Trung Quốc có 

công chứng (nếu là học sinh tốt nghiệp năm 2022 Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời có thể bổ sung sau khi nhập học); 

- Giấy xác nhận đang học tại trường trung học phổ thông đối với học sinh 

đang học lớp 12 năm 2022; 

- Kế hoạch nghiên cứu học tập tại Trung Quốc viết bằng chữ Trung Quốc 

hoặc tiếng Anh (200 từ trở lên); 

- Bản photocopy hộ chiếu trên 01 trang giấy bao gồm trang 2 và trang 3 trong 

quyển hộ chiếu còn hiệu lực của ứng viên; 
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- Sơ yếu lý lịch học sinh (theo mẫu); 

- Bản cam kết của cá nhân về phục vụ công tác tại địa phương sau khi hoàn 

thành khóa đào tạo (theo mẫu 3); 

- Bản photocopy hộ khẩu gia đình; 

- Đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi phải có người bảo lãnh tại Trung Quốc. 

* Lưu ý: Mỗi ứng viên làm 08 bộ hồ sơ (01 bộ có dấu đỏ và 07 bộ photo 

từ bộ có dấu đỏ)  

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: 

-  Đơn xin học bổng (theo mẫu 1) yêu cầu điền đầy đủ các thông tin cá nhân và 

khoa, trường xin học;   

- Giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp 

(theo mẫu 2); 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm toàn khóa dịch sang 

tiếng Trung Quốc có công chứng; 

- Kế hoạch nghiên cứu học tập tại Trung Quốc viết bằng chữ Trung Quốc 

hoặc tiếng Anh (200 từ trở lên); 

- Bản photocopy hộ chiếu trên 01 trang giấy bao gồm trang 2 và trang 3 trong 

quyển hộ chiếu còn hiệu lực của ứng viên; 

- Thư giới thiệu của Giáo sư hoặc Phó Giáo sư (02 thư) viết bằng chữ Trung 

Quốc hoặc tiếng Anh; 

- Văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi dự tuyển; 

- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu 2C-BNV/2008) được đóng 

dấu giáp lai vào ảnh và các trang đúng quy định; 

- Bản cam kết của cá nhân về phục vụ công tác tại địa phương sau khi hoàn 

thành khóa đào tạo có xác nhận của cơ quan (theo mẫu 3a). 

- Bản photocopy hộ khẩu gia đình. 

* Lưu ý: Mỗi ứng viên làm 08 bộ hồ sơ (01 bộ có dấu đỏ và 07 bộ photo 

từ bộ có dấu đỏ)  

4. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nộp hồ sơ 

Phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ từ ngày 20/3/2022 đến hết ngày 

29/4/2022 tại Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn - Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi 

Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Quy trình xét tuyển 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ hồ sơ của 

các ứng viên; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển và 

tổ chức xét tuyển theo quy định. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 

các huyện/thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần 

thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Trong quá trình triển khai, 

thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ điện thoại 02053.810.607 để được giải đáp./. 

 
  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện/TP; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các trường THPT; 

- Trang TTĐT ngành GD; 

- Lưu: VT, GDTXCN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

                            

                

Hoàng Quốc Tuấn 
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