
TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số 3169-CV/BTCTU 

Về việc triển khai thông báo tuyển sinh 

chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản 

năm 2023 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh, 

  - Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối,  

           - Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Chính trị tỉnh, 

  - Các sở, ban, ngành, 

Ngày 31/8/2022, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có Thông báo số 21-

TB/CĐTBDCB về việc tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 

2023, cụ thể như sau: 

1. Chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo:  

- Quản lý công, hành chính công; luật, tài chính, chính trị, ngoại giao, đầu tư, 

kinh doanh, thương mại quốc tế; nghiên cứu vùng; giảm thiểu rủi ro thiên tai, an 

ninh hàng hải...,  

* Chương trình học bằng tiếng Anh. 

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

- Đối với cán bộ, công chức: có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không 

kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

+ Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự; 

- Dưới 40 tuổi tính đến ngày 01/4/2023; 

- Đảm bảo sức khỏe đi học tại nước ngoài;  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ 

luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật;  

- Đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Việt Nam hoặc nước ngoài; 

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 80 trở lên 

còn thời hạn. 

* Trường hợp đang trong thời gian thực hiện cam kết sau đào tạo của chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng khác không thuộc đối tượng dự tuyển. 

 



3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo Phụ lục 1 gửi kèm. 

Ngoài hồ sơ bản giấy gửi qua đường bưu điện, đề nghị ứng viên gửi bản scan 

tới địa chỉ email: dungbk.ccop@gmail.com để nhận thông tin giới thiệu chi tiết, danh 

sách trường đại học ứng viên có thể đăng ký dự tuyển và bản mềm mẫu đơn đăng ký 

dự tuyển chương trình học bổng.  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được 

biết, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu liên hệ, đăng ký dự 

tuyển và báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, theo dõi. 

(Đính kèm Phụ lục 1, 2). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo), 

- Đ/c Trường Ban, 

- Phòng TCCB, 

- Lưu BTCTU. 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bách Chiến 
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