UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2147 /SGDĐT-QLCLGDCN
V/v thông tin về học bổng của

Gia Lai, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chính phủ Ấn Độ

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Căn cứ Công văn số 680/SNgV-HTQT ngày 06/9/2021 của Sở Ngoại vụ về
việc thông tin về học bổng của Chính phủ Ấn Độ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
các đơn vị thông báo cho học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông về học bổng
của Chính phủ Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học các bậc Đại
học/sau Đại học/ Tiến sĩ về Yoga và y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Unani,
Siddha và Homeopathy tại các Trường Đại học/ Cao đẳng/ Học viện Ấn Độ như
sau:
- Học bổng bao gồm: Lệ phí thị thực, học phí, sinh hoạt phí và vé máy bay
khứ hồi hạng phổ thông tới sân bay gần nhất. Thông tin chi tiết khóa học trên
website của từng trường, tham khảo về các hệ thống y học cổ truyền Ayush trên
website https://www/ayush/gov.vn.
- Học sinh có nhu cầu nộp hồ sơ tới Đại sứ quán Ấn Độ trước ngày
01/10/2021 (Thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ, phụ lục Chi tiết học bổng và danh
mục hồ sơ gửi kèm Công văn này).
- Để biết thêm thông tin chi tiết, học sinh liên hệ Phòng Hợp tác quốc tế, số
điện thoại: 0269.387.9044, hoặc liên hệ trực tiếp với bà Tuyết Trịnh, cán bộ Giáo
dục- Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, số điện thoại: 024.3824.4990, email:
scholarships.hanoi@mea.gov.in.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGDCN.
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