
ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:/ ( /SGDĐT-GDTXCNẳ Bình Phước, ngày A ĩ'tháng  é  năm 2018 
về việc thông báo tuyển sinh đi 
học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào năm 2018.

Căn cứ Thông báo số 425/TB-BGDĐT ngày 11/6/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 
2018. Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến Sở, ban ngành tỉnh, ƯBND các 
huyện, thị, các đơn vị trực thuộc Thông báo của Bộ GD&ĐT và các phụ lục, mâu 
đính kèm (Đỉnh kèm Thông báo số 425/TB-BGDĐT ngày 11/6/2018 của Bộ Giảo 
dục và Đào tạo và các phụ ỉục);

Đề nghị các đơn vị thông báo đến các đối tượng đủ điều kiện có nhu câu 
dự tuyển làm hồ sơ đăng ký theo quy định;

Rất mong sự quan tâm của các đơn vị.
Trân trọng./.

Kính gửi
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thị;
- Cac trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị;

Nơi nhận:
- Như trên; 
-LưuVT, GDTXC

ễ ĩk a n k  ễ ĩâ m



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

SỐ:4#/TB-BGDĐT
Hà Nôi, ngàyỵỳỊ tháng Ố  năm 2018

THÔNG BÁO 
TUYẼN SINH ĐI HỌC TẠI CHDCND LÀO NĂM 2018

• ♦

Căn cứ Thóa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 
Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòạ dân chú nhân dân (CHDCND) Lào năm 2018, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học 
bổng Hiệp định năm 2018 như sau:

1. Thông tin chung về chưong trình học bống

1.L SỔ ỉượng học bỗng, trình độ đảo tạo và ngành học
Tống số có 60 học bống đào tạo trình đô đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngán hạn 

tiếng Lào (ưu tiên các chuyên ngành ngôn ngữ, vãn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý), gồm:

- 40 học bống đại học;

- 05 học bống thạc sĩ;

- 15 học bổng đào tạo ngắn hạn tiếng Lào (01 năm hoặc 02 năm).

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Lào tại 
CHDCND Lào đối với người chưa biết tiếng Lào);

- Chương trình thạc sĩ: 03 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị liếng Lào tại 
CHDCND Lào dối với người chưa biết tiếng Lào);

- Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào: 01 năm đối với người đã biết tiếng 
Lào cơ bán; 02 năm đốỉ với người chưa biết tiếng Lào.

1.3. Chế độ học bỏng
ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Lào cấp học bổng bao gồm phí đào tạo và 

bố trí chỗ ớ trong ký lúc xá với chi phí áp đụng theo quy định của Chính phú Lào đối với 
lưu học sinh học bống Hiệp định. Chính phú Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, 
phí đi đường, iệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với lưu 
học sinh diện Hiệp định tại Lào.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ SO’ dự tuyển
2.L Điều kiện chung

ứng viên dự tuyển cần đáp ứne: đầy đú các điều kiện chung sau đâv:

- Có phấm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 
trong thời gian đang bị cơ quan cỏ thẩm quyền xem xét xử lý ký luật;

- Đủ sức khóe để học tập tại nước ngoài;

- Chưa dăng ký dự tuyển chương trình học bống nào khác từ khi thông báo này có 
hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyến;
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- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cừ đi học 
hoặc theo yêu câu 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 nước phục vụ, không thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được câp học bồng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo 
quy định hiện hành;

- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ớ 
Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quôc tê, khu vực, quôc gia (đôi với ứng viên học 
bông đại học), phù hợp với ngành đã học đại học, công việc đang làm (đối với ứng viến 
học bông thạc sĩ);

- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở 
đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo cúa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và cơ sở đào tạo tại Lào;

- Chí được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cừ đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn 

thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bống;

+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bán của cơ quan công 
tác cho phép dự tuyển;

+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi 
học đại học/sau đại học ớ nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm 
chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

2,2. Đối tuợng và diều kiện dự tuyển cụ thề

Học 
bổng dự 

tuyển
Đối tirọng và điều kiện cụ thể

Hồ sơ dự sơ 
tuyển bằng 
tiếng Việt

Học 
bổng 

đại học

- Học sinh THPT tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, có 
điểm trung bình chung của 03 năm học phổ thông đạt từ 6,5 
trớ lên;
- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại 
học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học 
THPT và kỳ I nãm thứ nhất đại học đạl từ 6,5 trở lên (theo 
thang điêm 10 hoặc tương đương);
- Sinh viên đang học dự bị tiếng Lào năm học 2017-2018 tại 
Trường Đại học Quốc gia Lào diện tự tủc kinh phí, có văn bản 
được tiếp nhận vào học chuyên ngành năm học 2018-2019;
- Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước (tronậ biên 
chê hoặc hợp đông từ 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiêm xã 
hội), không quá 35 tuối (tính đến 31/7/2018), tốt nghiệp trung 
học phố thông hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên người đang 
công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ 
hợp tác với Lào.

Xem chi tiết 
tại Phụ lục 1

Học
bổng

- Người có trình độ đại học đang cồng tác tại các cơ quan nhà 
nước (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo
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thạc sĩ hiểm xã hội), không quá 40 tuồi (tính đển 31/7/2018), có thời 
gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đòng lao 
động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Ưu 
tiên người đang công lác tại các cơ quan trung ương, địa 
phương có quan hệ hợp tác với Lào. Xem chi tiết 

tại Phụ lục 2

Bồi
dưỡng
ngắn
hạn

tiếng
Lào

- Người đang côns tác tại các cơ quan nhà nước (trong biên 
chê hoặc họp đông từ 12 tháng trớ lên, có đóng báo hiêm xã 
hội), không quá 45 tuồi (tính đến 31/7/2018), tốt nghiệp trung 
học phổ thông hoặc tương đưcrng trở lên, có công văn cứ dự 
tuyển của cơ quan công tác. Ưu tiên người đang công tác tại 
các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với 
Lào và người đang làm công tác chuyên môn cần sử dụng 
tiếng Lào.

3. Quy trình nộp liồ SO' đăng ký sơ tuyển
3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại: h tlD s: / / tu y c i is ln h .v ier i .v n /

ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi 
loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) đế đăng ký trực tuyến.

3.2. Nộp hồ sơgỉấy
ứng viên chuyển 03 bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyến bao gồin 01 bộ 

bằng tiếng Việt (danh mục hồ sơ chi tiết theo Phụ lục 1 hoặc 2) và 02 bộ bằng tiếng Anh 
(danh mục hồ sơ chi tiết theo Phụ lục 3) bằng thư chuyến phát nhanh bảo đảm tới Cục 
Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm X 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ 
thông tin chi tiết theo Phụ ỉục 1, 2, 3 quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bống diện Hiệp 
định đi học tại CHDCND Lằo nam 2018.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở ứên, được nộp trong thời hạn 
quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hò sơ online và hồ sơ giấy bàng tiếng 
Việt và bằng tiếng Anh). Hồ sơ nộp muộn sẽ chí được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu 
học bống sau khi đa xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn. Người khai hồ sơ dự tuyển 
không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Hợp tác quốc tế không 
trá lại hồ sơ và lệ phí dự tuyến trong bất kỳ trường hợp nào.

(Xem thêm thông tin, các mẫu vãn bàn liên quan tại các websites. ljj’ivtKjjVi/ VJÌ và 
H' moi't gov vn; liên hệ ho trợ kỹ thuật khi đăng ký dit tuyển theo địa chỉ vied yn, 

!k) t///ễỵình!ừỵịẹd_ ỵn).

4. Thòi hạn nhận hồ sơ: đến ngày 31/7/2018 (tính theo neày Cục Hợp tác quốc tế 
nhận được hô sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Lệ phí dự tuyến: 200.000đ/người, nộp trước ngày 31/7/2018 theo hình thức 
chuyển khoan đến địa chỉ:

Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào íàỉ khoản của Cue Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ ho 

và tên ứng viên, trình độ đang ký dự tuyển (ĐH, ThS,r TTS) nôp ỉệ phỉ dự tuyển học bồng 
đi hoc tại CHDCND Lào theo thông báo tuyển sinh Số^ỉổ/TB-BGDĐT ngàyA Ì /  £  /2018
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6. Quy trình xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét ứng viến dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
theo quy định và căn cử các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để chuvển hồ sơ cho 
phía Lào xét duyệt và câp học bông. Gục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo đục và Đào tạo thông 
báo kêt quả sơ tuyên đên ứng viên qua email trong tháng 8/2018.

ưng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đê cử được Bộ Giáo dục và Thề thao Lào 
duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục 
Họp tác quôc tê) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tỉếp theo để đi học 
tại Lào trong thảng 9/2018.

Ưu tiên xem xét ứng viên trone các trưòĩìg họp sau:

a) Úng viên cần đào tạo đế bổ suns nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các 
Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (có văn bán đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết 
tuyên dụng vê công tác sau khi hoàn thành khóa học);

b) ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia và các ứng viên 
khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;

c) Úng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ có văn bản của CO' sở đào tạo đã tốt nghiệp 
đề cử học chuyển tiếp sinh và có văn bản tiếp nhận học thạc sĩ của CO' sở đào tạo tại Lào.

d) ủng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên 
cứu khoa học (thê hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội 
nghị khoa học câp trường trở lên và được đăng trone; kỷ vêu hội nshị hoặc tham gia đê tài 
nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng).

Những 1 rường hợp dược phía Lào tiếp nhận không thuộc chươna trình học bổna 
này. hoặc thuộc chương trình học bổng này nhưng khôns đáp ứng đầy đủ quỵ định tuyển 
chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyến qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 
thông báo tuyên sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nshị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên 
có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./wt

Noi nhận:
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
*■ UBND các tinh/thành phố;
- Gáo đại học, học viện và trường đại họe;
- Các Sơ GD&ĐT;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các websites: WWW.nioetểgoV.vn. 
www.vied.vn;

- Báo GD&TĐ;
- Lưu: VT. HTQT.

lời hạn quy định./-^£*52^—

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨTRỪỞNG
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PHIÉU ĐĂNG KÝ HỌC BÔNG 
DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐI HỌC TẠI LÀO THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH

APPLICATION FORM 
FOR VIETNAMESE STUDY IN LAOS WITH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
(Phiếu đăng kỷ này phải được điền bằng tiếng Anil/ This form must be filled out in English)

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN/ SECTION l ĩ  PERSONAL DETAILS

Ten / Name
Họ /Family Name Tên đêmÌMiảàìe Name Tên goi /First Name

Ngày sinh/2)OiJ
'HgầylDay Thằng/Month Năm/7ứd/r

Giới XmWGender □ Nam/Male □ Hữỉ Female

Noi s\nh!Place o f  
Birth

N\xòd Country Thành phỐ/Cìty

Quốc ticWNationality Tôn giảo/Reỉigiơiĩ

Số hộ chỉếnỉPassport No

Ngày cấp/ Issue date

Ngày hết hạn/Expiry date

Noi cấp ỉ Place o f  issue

Tình trạng hôn nhân/ M arital Status □ Độc lhâ\VSmgìe □ Đã kết hòn/M arried □ Ly dị!Divorced

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam/ Permanent Address ỉn 
Vietnam

Địa chỉ gứi thư tại Việt Nam (nếu khác vóí địa chỉ 
thường trú)/ Postal Address ỉn Vietnam ( if  dijferent from  
permanent address)

Số điện thoại nhằỊHome phone number Số điện thoại di động /Mobile number

Email 1 Email 2

PHẦN 2: QUÁ TRÌNHHỌC TẶP/ SECTION 2: EDUCATION BACKGROUND

Năm học Co’sở  đào tạo Ngành học Bằng/Chứng chỉ
Academic Year Institution Field o j Study Degree/Certijicatc'
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PHÀN 3: QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ SECTION 3: EMPLOYMENT HISTORYV

Cơ quan công tác/ 
Employer

Vị trí công việc/ 
Position title

Thòi gianỊTỈme

T ừ/From Đến iTo

PHẦN 4: THÔNG TIN KHÓA HỌC D ự  ĐỊNH ĐĂNG KÝ/ SECTION 4: COURSE PREFERENCES

Thông tin về khóa học tại Lào/ Course preferences in Laos

Khỏa hod Course title □ Thạc sVMaster 

□ Đại hqdBachelor □ Thuc tập sình/Short course
Ngành học/ Major

Thòi gian họcfStudy period

T ừ/From Đen/To

Ngôn ngữ sứ dụng cho khóa học/Language used in the 
course

Trình độ ngoại ngữ/ 
Language Proficiency

Tiếng Anh /English

□ Bắt đầu/Beginner

□ Trung cao cấp/ Upper-Inter mediate

□ Trung cấp/Intermediate

□ Nâng om!Advanced

Nêu rõ loai văn bằng/giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh/ 
Certificate o j English Proficiency

Ngôn ngữ khác/ Others

Nêu rõ loại văn bằng/giấy chứng nhận/ Certificate o f Proficiency

PHẰN 5: THÔNG TIN LIÊN HÊ TRONG TRƯỜNG HƠP KHẤN CẤP/ SECTION 5: EMERGENCY CONTACT 
DETAILS

Cung cấp thông tin chi tiết cúa người liên hệ trong truờng họp khẩn cấp/Provide details o f  a person that can be 
contacted in case o f an emergency

Họ tên/ Full Name

Quan hệ/ Relationship to voti

Địa chỉ liẽn hệ/ Correspondent 
Address

Điện thoại nhà/ Home phone

Điện thoại di động/ Mobile pltone

£m ail
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PIIẦN 6: CAM ĐOAN/ SECTION 6: DECLARATION

Người làm đơn xin cam đoan:

1. Tất Cả thông tin tôi đã cung cấp và ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

2. Trong thời gian hoc tập tại Lào, tôi xin tuân thú Pháp luât của Chính phủ Lào và nôi quy quy định của nhà triròng 

Bv.s ìgning íivs form ỉ  confirm that •

1. I  declare, in submitting this application form, that the information contained in it and provided in connection with it 
true and correct

2. During my study in Laos, I  shall abide to the Laos laws and the University's regulations

Ngày/Date Ngirời đãng kỷ ký XềĩiỊApplicants'signature
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PHIÉU ĐẢNG KÝ D ự  TUYÊN ĐI HỌC
ĐẠI HỌC, CAO ĐÃNG Ở NƯỚC NGOÀI

Học bổng dự tuyển: □ Học bổng NSNN □ Học bổng Hiệp định □ Học bổng khác
(Lưu ỷ chỉ đăng ký môt loai)

Thông báo dự tuyển: ...... /TB-BGDĐT ngày......./ ......./ .......
Nưó'c dự tuyển (chỉ đăng ký 01 nước):.............................................................................
Ngành học d ự  tu y ể n : ....................................................................................................................................
Ngoại ngũ’ sử dụng học ỏ* nưóc ngoài:.............................................................................
1. Họ và tên ..........................................................  Giới tính: □ Nam □ Nữ.
2. Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................
3. Giấy CMND/Thẻ cãn cước công dân số:............. Ngày cấp:.......... Nơi cấp:...............
4. Hộ chiếu sổ :..................................................... Ngày cấp:.............Nơi cấp:...............
5. Địa chỉ gửi thư: ...........................................................................................................

Điên thoai liên hê: cổ đinh: ...................................
E-mail: ....................................................................

6. Trình độ học vấn (cao nhất): □ Trung hoc Phổ thông □ Cao đẳng □ Đại học
7. Quá trình học tập:
7 1 Trung học phổ thông:

Điổm trung bình hoc tâp: Lóp 10 ................... Lớp 11... ................... Lớp 12..................
Điểm tốt nghiêp THPT: .................................................
Xêp loai tôt nghiêp:.........................................................
7.2. Đại học/ Cao đáng:
Thời gian đào tao:............................năm. Từ..................

Nuóc:.............................................................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):...........................................
Ngành đào tạo:..........................................................................................................
Điếm trung bình học tập các kỳ hoc:
8. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ
Tiếng Anh: ............... IELTS.............. TOEFL Ngày cấp:..................Nơi cấp:...............
Tiếng Pháp............... TCP..................  Ngày cấp:................. Nơi cấp:................
Tỉếng...... : ..........................................  Ngày cấp:................. Nơi cấp:...............

XÁC NHẬN CỦA CO QUAN .......... . ngày ....... thảng ........năm .........
cử  Dự TUYÊN (NẾU CÓ) Ngu.ò i đăng ký dụ. tuyển

.......... ngày ...... thảng ...... năm ......... (Ký và ghi rõ họ tên)
(Thủ trường đơn VI kỷ, 

ghỉ rổ ho tên và đóng đẩu)



PHIẾU ĐĂNG KÝ D ự  TUYÊN ĐI HỌC
THẠC SỈ/TIẾN SỈ/THựC TẬP, BÒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI

Học bổng dự tuyển: □ llọc bổng NSNN □ Học bổng Hiệp định □ Học bổng khác
(Lim ý  chỉ đăng kỷ môt loai)

Thông báo dự tuyển:.......... /TB-BGDĐT ngày.......... / ........ / ..........
Trình độ dự tuyển (ThS, TS, TT, BD):..............................................................
Nước đự tuyển (chỉ đãng kỷ ỉ nước):...................................................................................................
Ngành học dự tuyển:.....................................................................................................
Ngoại ngũ' sử đụng học ỏ' nưóc ngoàỉ:

1. Ho và tên:...................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ..............................
3. Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: ...... Nơi câp:....................
4. Hô chiêu sô :.............................................. ......Nơi câp:....................
5. Chức vu và cơ quan đang công tác:............

Thuôc Bô, Ngành. Tỉnh:.................................
6. Đia chỉ gửi thư: .........................................

Điện thoại: Cơ quan:......................................  Nhà riêng:..............................................
Di động-..........................................................E-mail: .................................................
7. Trình độ ngoại ngữ: □ Cố chứng chi □ Chưa cỏ chứng chỉ
Tiếng Anh: ................IELTS ............  TOEFL Ngày cấp:..................Nơi cấp:.......
Tiếng Pháp.................TCF....................  Ngày cấp:..................Nơi cấp:.......
T iến g ........ : .......................................................  N gày cấp :...................... N ơi c ấ p : .........
8. Trình độ học vấn (cao nhất): □ Đại hoc □ Thac sĩ □ Tiến sĩ
9. Quá trình đào tạo.
9.1 Đại học:
Loại học bổng1: ..............................................................................................................
Thòi gian đào tạo:............................năm. Từ.......................................  đến................
Truờng:.................................................................................................................... ......
Nước:..............................................................................................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ)..........

□ Đào tạo phối hợp:
Cơ sớ giáo dục trong nước: Thời gian: từ........................... đến.
Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ .......................... đến,

Ngành đào tạo:.................................................................................................
Điểm trung bình học tập toàn khóa:................................................................
Điếm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):.......................................................
Loại tốt nghiệp (nếu có):..................................................................................
(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và 
tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về 
thang điểm, xếp loại của nơi học).



9.2 Thạc sĩ:
Loại học bổng1: ..........................................................................................
Thời gian đào tạo:............................ năm. Từ.................... đến
Trường:.......................................................................................................
Nước...........................................................................................................
Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):....

□ Đào tạo phối họp:
Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ..............đán.............
Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ......................... đến.

Ngành đào tạo:................................................................................................
Điểm trung bình học tập toàn khóa:................................................................
Điểm bao vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):.......................................................
Loại tốt nghiệp (néu có):..................................................................................
(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm hoc tập /thang điểm của nơi học và 
tính quy đổi tương đương sang thang điềm 10, kèm theo bản sao thồng tin chính thức về 
thang điểm, xếp loại của nơi học).

9.3 Tiến sĩ-
Loại học bống1: ...........................................................................................................
Thời gian đào tạo:............................năm T ừ ................... đến.....................
Trường:............................................................................................................................
Nước:...............................................................................................................................
Hệ đào tạo; □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):.........

□ Đào tạo phối họp.
Cơ sở giáo dục Irong nước: Thời gian: từ..............đến.............
Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ......................... đến,

Ngành đào tạo:...............................................................................
10. Nhận xét, đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống (do Thủ trưởng cơ quan công tác, cơ 
quan giới thiệu dự tuyển ghi):

XÁC NHẶN CỦA Cơ QUAN ......... , ngày .........thảng .......  năm
c ử  Dự TUYÊN (NẾU có) Ngiròi đăng ký dự tuyển
ngày ....... tháng ........ năm .......... (Ký Ví* ghi ™ họ tên)

(Thủ trưởng đơn Vì kỷ, 
ghi rõ họ tên và đóng cỉấu)

Ghi chứ:
1 Ghi rõ ì oa ỉ hoc bông, cu thê như san (chỉ cần điền sổ ghi dưỏi đây)
(1) Học bống do ngân sách Nhà nuóc Vỉêt Nam cấp (Bộ Giáo due và Đào tao cu đì hoc),
(2) Học bộng theo các đề án đào tao phổi họp đuơc Bô Giáo due và Đào tao cấp kinh phí,
(3) Học bông diên Hiêp đinh (Bô Giáo due và Đào tao cú đi hoc),
(4) Học bống do co só giáo due nuóc ngoài/cơ quan, tố chúc quốc té cấp (ghi rõ tên noi cấp hoc bống),
(5) Nguôn tài tro khác hoặc tụ túc kinh phí.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hẹnh phúc

BẢN CAM KÉT 
THỰC HIỆN NGHĨA v ụ  CỦA Lưu HỌC SINH

(dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ................................................
Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số:

... Sinh ngày........................
Ngày cấp:........... Nơi cấp:
.....................Nơi cấp:........Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Hiện nay là: .........................................................................................................................
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ sau:

1 .Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ớ nước ngoài, quyết định cử đi 
học cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước 
về tài chính.
2.Không xin chuyển trường, chuyến nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. 
Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời 
hạn được phép.
3.Nêu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo quỉ định của Nhà nước. Nếu phải gia 
hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.
4.Sau khí kết thúc khoá học về nước và thực hiện thú tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.
5.Cam kết làm việc lâu dài cho cơ quan đã cứ tôi đi học hoặc theo sự điều động cúa 
Nhà nước.
6.Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài.
7.Cam kết nếu trúng tuyển học bổng củ a ........... cấp sẽ đi học theo đúng kế hoạch do

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đú những điều nêu trên và các quy định hiện hành 
khác có liên quan. Nêu không thực hiện đúng bán cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn 
bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xứ lý kỷ luật theo các quy 
định hiện hành của Nhà nước.

yêu cấu.

, ngày..... tháng..........năm
Người cam kết

(ký và ghì rõ họ tên)



Xác nhận bảo lãnh của CO’ quan tuyển chọn và giới thiệu người dự tụyến:

.................................................... xác nhận bảo lãnh ông/bà ................................ ...........
hiện đang là (biên chế/hợp đồng)..............................................c ủ a ..................................
Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:
1. Tiểp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau 

khi tốt nghiệp ở nước ngoài về.
2. Giúp đờ, tạo điều kiện để ông/bà có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội 

trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.
3. Phối họp với các cơ quan liên quan trong việc yêu cầu ông/bà có tên trên thực hiện 

đúng những cam kết nêu trên.

.................. , ngày..........tháng..........năm ..............
Thú trướng /Giám đốc/Hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đổng dấn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KỂT 
THựC HIỆN NGHĨA v ụ  CỦA Lưư HỌC SINH

(dành cho người chưa có cơ quan công tác)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là : .......... .....................................
Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số:

...Sinh ngày.......................
Ngày cấp:............Nơi cấp:
.....................Nơi cấp:........Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Hiện nay là : .....................................................................................................................
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ sau-ẳ
1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ớ nước ngoài, quyết định 

cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành 
của Nhà nước về tài chính.

2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời 
hạn

3. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình 
học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào 
tạo đúng thời hạn được phép.

4. Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nếu 
phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

5. Sau khi kết thúc khoá học về nước, thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ 
Giáo đục và Đào tạo và làm việc lâu dài theo sự điều động của Nhà nước.

6. Cam kết nếu trúng tuyển học bổng của ...........  cấp sẽ đi học theo dúng kế
hoạch đ o ........... yêu cầu.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện 
hành khác có liên quan. Nêu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi 
hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý ký luật 
theo các quy định hiện hành cúa Nhà nước.

tháng
năm

Người cam kết 
(ký và ghi rõ họ tên)



CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH
Họ và tên bố (m ẹ):.......... .........................................................

Công tác tạ i: ............................................................................

Địa chỉ:........................................................................................

đại diện cho gia đình lưu học sinh có tên Irên, chúng tôi cam két:

- Nhắc nhở, động viên lưu học sinh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định 
đối với lưu học sinh.

- Cùng lưu học sinh bồi hoàn kinh phí đã được Nhà nước cấp nếu lưu học sinh 
không thực hiện đủng cam kết.

.............. ngày .... tháng.........năm ......
Bố (mẹ)

(ký và ghi rõ họ tên)



Mẩu 2C-BNV/2008

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC 

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC.......................

SO YẾU LÝ LỊCH CÁN B ộ , CỒNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ............................

2) Tên gọi khác:............................................................... .

3) Sinh ngày: ... tháng ... năm ........ Giới tính (nam, nữ):

4) Nơi sinh: X ã ................... , Huyện................. T ỉn h ......

5) Quê quán: X ã ................ .. H uyện................. Tinh ......

6) Dân tộ c :.................................................,7 ) Tôn giáo: ....... ............................
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ...................................................................
(Số nhà. đường phố, thành phố. xóm, thôn, xã. huyện, tỉnh)
9) Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
(Số nhà. đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ...............................................................
11) Ngày tuyến dụng: ........ Cơ quan tuyển dụng: ......................... ........
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ......................................................................
(Về chính quyền hoặc Đáng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao:...........................................................................
14) Ngạch công chức (viên chức):..................................... Mã ngạch:.............
Bậc lương:....... . Hệ số:....... , Ngày hưởng:.../.../.........
Phụ cấp chức vụ:....... . Phụ cấp khác:.......
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):.... .
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:...................................................................
(TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 
15ế3- Lý luận chính t r ị : ........................... 15.4-Quản lý nhà nước:.....................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên
chính, chuyên viên, cán sự,....... )

15.5-Ngoại ngữ:..................................... 15.6-Tinhọc: ............................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, c, D..... ) (Trình độ A, B, c ....... )
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt N am :.../.../....... , Ngày chính t h ứ c ềJ ......
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hộ i:..........................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,....và làm việc £Ì trong tố chức đó)
18) Ngày nhập ngũ:.../.../....... , Ngày xuất ngũ: ....... Quân hàm cao nhất:
19) Danh hiệu được phong tặng cao n hấ t....................................................... .........



(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân 
dân và ưu tú, ...)
20) Sở trường công tác: ....................................................................................................
21) Khen thưởng:................................. 22) Kỷ luật: .......................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đáng, chính quyền, đoàn thế hình thức cao
nhât, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ:....... , Chiều cao:..., Cân nặng:....kg, Nhóm máu:.......
24) Là thương binh hạng: .. J ........ Là con gia đình chỉnh sách: ..................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc 
da cam Dioxin)

25) Số chớng minh nhân dân: .......................................................Ngày cấp: .../ẵ.Ế/ .......
26) Số sổ BHX H:.... ........................................................................................ .................
27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường Chuyên ngành đào 
tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - 
đến tháng, năm

Hình thức 
đào tạo

Văn bằng, 
chứng chỉ. 
trình độ gì

.ề./.......- .../ ........

. . . / .......- .../ ........

. ệ. / . . .......

...A..."..-.;./......

.../....... - .../ .......

.../.......- .../ ........
Ế../....... - . . ./ .......

.../.......- .../.......

Ghi chủ: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../Văn bằng: 
TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ s ư ...........

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, nãm đến 
tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyên, đoàn 
thế, tố chức xã hội), kể cá thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiêp vu,.....
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29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt. bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai 
báo cho ai, những vấn đề gi? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị 
nào, địa điểm, chức danh, chức vụ. thời gian làm việc ....)

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị. kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài 
(làm gì, tố chức nào, đặt trụ sở ớ đâu ........ ?):

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ớ nước ngoài (làm gỉ, địa chí)?

30) Quan hệ gia đình

a) về bán thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con. anh chị em ruột

Mối 
quan hệ Họ và tên Năm

sinh

Quê quán, nghê nghiệp, chức danh, chức 
vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 
ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

tri - xã h ô i....... )



a) về bên vợ (hoặc chồng): Cha. Mẹ. anh chị em ruột

Mối 
quan hệ Họ và tên Năm

sinh

Quê quán, nghê nghiệp, chức danh, chức 
vụ. đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 
ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

tri - xã h ô i....... )

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

Mã ngạch/bậc

Hệ sô lương

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử đụng cán bộ, công chức

Người khai
Tồi xin cam đoan những lời 
khai trên đây là đúng sự thật 

(K) tên, ghi rõ họ tên)

............. Ngày..........tháng........ năm ...

Thủ trưởng CO’ quan, đơn vị quản lý 
và sư đụng CBCCVC

(Kỷ tên, đỏng dấu)
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Mẩu 3

CỘNG ĨIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh mầu 
4x6cm 

(có đóng dấu 
giáp lai của 
của cơ quan 
xác nhận lý 

lịch)

Sơ YỂU LÝ LỊCH
Tự THUẬT

Họ và tên:.................................................................. Nam, nữ:
Sinh ngày.......tháng.........năm .................................................
Nơi ớ đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:...........................

Chứng minh thư nhân dân số:................................Nơi cấp:
Ngày............. tháng.............. năm............................................
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ......................... ; Di động.
Khi cần báo tin cho ai? Ở dâu?: ...........................................

Sổ hiệu: 
Kỷ hỉêu'.



Họ và tên :.................................................Bí danh:....

Tên thường gọi: ...........................................................

Sinh ngày............ tháng.................năm ................Tại:
Nguyên quán: .................................. ...........................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:

Dân tộc:.....................................................Tôn g iáo :..............................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Thành phần bản thân hiện nay :..............................................................................

Trình độ văn hoá:.......................................... Ngoại ngữ: ......................................

Trình độ chuyên môn: ..........................................  Loại hình đào tạo...............

Chuyên ngành đào tạ o : ...........................................................................................

Kết nạp Đàng cộng sản Việt Nam ngày....... tháng........ năm .............................
Nơi kết nạp: ................................................................................... .........................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày........ tháng....... năm :.....................................
Nơi kết nap: .............................................................................................................................

Tình hình sức khoẻ:.............................Cao lm ..................Cân nặng:...............kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ..............................................................
Cấp bậc:.................................... Lương chính hiện nay: ........................................

Ngày nhập ngũ:................................ Ngày xuất ngũ:............................................
Lý do :.......................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố'Ế.......................................Tuổi.............Nghề nghiệp .......................
Trước cách mạng Thảng 8 làm gì? Ó đ âu ? ...........................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở  đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên ca quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
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Họ và tên mẹ:.........................................Tuổi:.............Nghề nghiệp.....................................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở  đâu? ............................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở  đâu?.....................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? ở  đâu? (Ghi rõ tên ca quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ỞỊ nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
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Ho và tên vơ hoăc chồne:.................................. ....... Tuối: ..................
Nehềnehiêo: ễ...
Nơi làm viêc: ..................................................................................................................

Chỗ ỏ’ hiộn nay: 

Họ và tên các COIì:
1 )...................... Nghề nghiêp: ............

2 ) ....................... rp Ạ * . Nghềnghiêp: ............

3 ) ....................... Nghềnghiêp: ............

4 ) ......................
rp A ệ Nghềnghiêp‘ẳ ...........

5 ) ....................... Nghềnghiêp: ............

QƯÁ TRÌNH HOẠT ĐÔNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm 
đến tháng năm Làm công tảc gì? ớ đâu? Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KÝ LUẬT

Khen thưởng: , ẽ..

Kỷ luât: ............

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về 
những ỉòì khai đó. Neu sau này ca quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không 
đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, 
Xí nghiệp, Chủ tịch ƯBND Xã, Phirờng

..... , ngày...... tháng...... năm......
Người khai ký tên
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
fìôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu 04

...................  , ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN

K ín h  g ử i: . . ............. (Thủ trưởng đon vị người lao động đang làm việc)....

Tên tôi là :.................................................... CMND số :........................................

Chức danh:............................................................................................ ..................

Hiện đang làm việc tạ i : .......................................................................................

Đóng BHXH tại BHXH:............................................................................. ............

Đề nghị đon vị xác nhận cho tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận:........................................................................................................

Xác nhân cúa đơn vị
(Kỷ lên, đóng dáu)

Người đề nghị 
(Ký rõ họ tên)

Xác nhận của CO’ quan BHXH (xác nhận đến tháng đóng đú tiền BHXH).

Cơ QUAN BHXH:..............................................................................................

Xác nhận ông (B à):.............................................................................................

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng ............nãm .........đến tháng...........năm

theo cơ quan công tá c :.........................................................................................

SỐ sổ BHXH:........................................................................................................

, ngày tháng nâm 

GIẢM ĐỐC BHXH



-5. -XÉT NGHIỆM HUYỂT HỌC, SINH V ÀI, SINH HOÁ BW (JlAbOPATOPHblE OBCJ1E- 

AOBAHHfl - TEMOTOJIOrHHECKWE, BIlOJIOrHHECKME EMƠXMMHHECKME EOK; 

EXAMEN DI' s a n g .  BIOCHIMIQUE BW, VHRL )

X quang (X-rpa<t>H»; Radiographic)

KÉT LUẬN (3AKJIJOHEHWE; CONCLUSION)

a. TÌNH HÌNH s ũ c  KHOÉ (nPAKTMHECKM 3AOPOB(A); ẾTAT DE S \N T É ). .

b. ĐỦ HAY KHÔNG ĐU sức KHOÉ ĐẺ OI HỌC (nPAKTHHECKH 3AOPOB(A) M n o  
COCTOÍÍHMIO MO/KET BblTb I1JIH HE MOHCET EblTb HAnPABJIEH(A) HA yHEBY, 

l i n t é r e s s é ( E )  e s t  a p t e / i n a p t e  AIIX ÉTUDES)

Ngày W»Ta; Date) tháng nãm

CHU T|CH HỘI ĐỎNG KÝ 

UPEACEAATEJIb KOMMHCCKH ITQ/ựlHCb 

VUE ET APPROUVÉ PAR LE CHEF 

DU CONSEIL SANITAIRE SIGNATURE

TRƯỞNG ĐOÀN KHÁM KÝ 

rJlABHbIM BPAH n a a n H C b  

LE MÉDICIN CONSULTANT 

SIGNATURE



Mầu 5

LIÊN B ộ  GIÁO DỤC VÀ 
DÀO TẠO -  V TẾ

Họ và tên 

Nghề nghiệp 

Co quan 

Chỗ ở

HỘI Đ Ô N G  GỈÁM  ĐỊNH Y KHOA 

' M EAM U H H CK A íi  KOM M CCHfl 

C O N SEIL  M ÉD IC A L

GIẤY CHỨNG NHẬN s ứ c  KHOẺ 

MEAHIỊHHCKAH CITPABKA 

CERTĨFĨCAT MÉDICAL

. .. Ngày, tháng, năm sinh

Nam, nữ

I. TÌNH TRẠNG THẺ Lực (OM3MHECKOE COCTOAHME; ÉTAT GENERAL)

Chiều cao ( P o c t ;  Hautcr) ( c m ;  cm)

Cân nặng (Bcc; Poiđs) (icr; kg)

Vòng ngực (O ifp y jK H O C T b  rpyAH; Périmetrc thoracỉque) (c m ; cm)

Thó* ra (B b iA O X Ị En expiration) ( c m ;  cm)

Hít vào (Baox; En inspiration) ( c m ;  cm)

Trung bình (CpCđiian; Pignet mo Yen) (c m ; cm)

Bác sỹ khám (Bpa<i; Exammateur).

II. BỆNH TẬT (3AEOJIEBAHHfl; MALADIES)

1. NỘẩ KHOA (TEPAI1EBT; MALADIES INTERNES)

-Tuần hoàn mạch (riyjibc; Apparetl cardiovascuỉaire )

lần /phú t (Yiiap/MHH; Pouls/min)

- Huyết áp (ApiepnabHoe flaBjieHHei Tension artérielle )

Tối đa (Max; Systolique) (MM/pT.CTOJib; mm/Hg)

Tối thiểu (Mhh; Diastolique) ( MM/pT.CTOJib; mm/Hg)

-Tim (CepAue; Cocur)

- Phối (JlerKHe; Poumom)

Bác sỹ khám (Bpaq; Examinateur)



- Dạ dày pKejiyflOK; I’estomac)

Bácsỹ khám (BpaM: Examinateur) .

2. TÂM THẢN, T H \N  KINH ^nCHXIIATP, HEBPOriATOJIOr; NEURO-PSYCHIATRES)

Bác sỹ khám (BpaMễ, F.\am inateur)

3. NGOẠI KHOA (x n p y p r ;  MALADIES CHIRURGICALES)

- Đã mổ (OnepauHH; Intevention chirurgicale)

- Thòi gian (Aara; Date)

- Hệ vận động, cột sống (Onopno-ABHraTeJibHafl ciícreMa, cnHHHOií xpeốer;

Colonne vertebrate, appareil-locomoteur)

- Chi trên (BepxHMC KOneMHOCTK; Membres supérieures)

- Chi dưới (HiiỉKHMe kokcmhocth; Membres mtérieures)

- Khóp  (CycTaBbí,* Aiticulatron)

-Xuong(KocTH; Os)

- Co (MycicyjiaTypa; Muscles)

-T tm  mạch (Cepiie*iHO-cocyflHCTan cucreMa; Cardiovasculaire)

- Hậu môn (AHyc; Anus)

- Tiết mệu, Sính dục (Bbia&niiTeJibHbie 11 noJioBbte opraHbi; Apparci! uro-génítal)

- Khối u (OnyxojiH; Tumeurs)

Bác sỹ khám (Bpa*v, Examinateur).



4. CHUYÊN KHOA (CHELUlAJIbHblE 3AEOJIi:B\HHfl; EXAMEN d u  MEDECIN 

SPÉCIALISTE)

- Mắt (rjia3a,Ệ Acuité visuelle)

Không kính (Ee3 ohkob; Sans correction)

Phái {IlpaBbiỉí; Droite) O.D 

Trải (JleBbiii; Gauche) O.G 

Có kính (C 0MKaMn; Avec correction )

Phai (npaBbiỉí; Droite) O.D 

Trái (JleBbtii; Gauche) O.G

Bác sỹ khám (Bpan; Examinatcur)

- Tai Mũi Họng (OrojiapHHrojior; ORL)

- Thính lực, nói thuòng 5m (Gnyx npn nopM. pemi 5m ; Audiệométrie à 5m -voi\ normale)

Ta» pháỉ (IlpaBoe yxo; Oreille droite)

Tai trái (Jleeoc yxo; Oreille gauche)

Nói thẩm 0,5m (np li uionore 0,5m; Audiométric à 0,5m-voix basse)

Tai phải (flpaBoe yxo; Oreille droite)

Tai trái (Jleeoe yxo; OrcỉHe gauche)

- Bệnh về T.M.H (3a6ojieBaH((C yxa, ropjia, HOca; Maladies ORL)

Bác sỹ khám (Bpa>t; Examinateur)

- Răng hàm mặt (Croiwaiojior; Dcnt)

Bác sỹ khám (Bpaq; Examinateur)

- Phụ khoa (rmieKojior; Maladies gymccologtques) . .

Bác sỹ khám (Bpas; Examinateur)

- Da liễu mepM arojior; Maladies dcrroatovénéroiogiques)

Bác sỹ khám (Bpan: E\aminateur)



CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
* • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu 06

CAM KÉT VÈ VIỆC LÀM

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là:......................................................... ............................... ...................................
Số CMTND/HC:.................................Ngày cấp:.................Nơi cấp:...............................
Địa chỉ thường ừ ú : .............................................................................................................
Diện thoại:.......................................................................... E-m ail:...........................................................

Nay tôi đăng ký dự tuyến học bống Hiệp định đế đi học ThS/TS tại năm 2017 do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh. Tôi làm văn bản này cam kêt vê việc từ khi tôt
nghiệp đại học vào tháng....... năm ..........đên nay tôi (đánh dâu chọn (x) vào ô dưới đây
có nôi dung phù hợp):
0 Chưa đi làm.
0Đã đi làm tại:
Tên các cơ quan:........................................................................................................................
Thời gian làm việc: từ tháng/năm........................... đến tháng/năm.................................
Chế độ làm việc (ghi chỉ tiết có hoặc không có quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, 
hợp đồng lao động với thời hạn làm việc cụ thể)Ễẽ

Cho đến thời điếm này (đánh dấu chon (x) vào ô dưới đây có nội dung phù hơp):
0 Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc tại .... (tên cơ quan)...... và hiện có ràng buộc về quyết

định tuyến dụng/hợp đồng làm việc, lao động với cơ quan này.
0 Tôi đã kết thúc không còn làm việc cho.... (tên cơ quan).... từ tháng/năm..................và

hiện nay không còn ràng buộc về quyết định tuyển dụng/họp đồng làm việc, ỉao động 
cũng như các nghĩa vụ, trách nhiệm cúa người lao động với CO' quan đó.

0 Tôi chưa có quyết định tuyển dụng/hơp đồne làm việc, lao động với bất kỳ cơ quan nào.

Tôi đã được ...(tên cơ quan) .. cấp học bổng học ĐH và/hoặc ThS ở nước ngoài theo ... 
(tên chương trình hoc bống)... và hiện đang còn phải thực hiện các ràng buộc nghĩa vụ, 
trách nhiệm, cụ thê như sau :...................................................................................................

Nếu tôi kê khai không đầy đú hoặc không đúng, tôi \in  hoàn toàn chịu trách nhiệm sẽ bị 
xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước (Văn bản tuyên dụng làm việc và 
chấm dứt làm việc của tôi đã có từ sau khi tốt nghiệp đến nay và văn bàn liên quan đến học 
bống đã đuợc cấp đi hoc nuởc ngoài trước đây xỉn gtrì kèm theo cam kết này)
Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ đự tuyển cúa tôi.

.................... ngày....... thảng......  rì Ồm
Ngưòi cam kết

(Kỷ và ghi rõ ho tên)



Mẩu 7
Mẩu Họp đồng cam kết tuyển dụng về làm việc để dự tuyến 

đi đào tạo ỏ' nước ngoài theo học bổng Hỉệp định

Cơ QUAN CHÚ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Cơ quan công tác................... Độc lập — Tự do — Hạnh phức

HỢP ĐÒNG CAM KẾT TUYÊN DỤNG 
ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN Dự TUYÊN ĐI ĐÀO TẠO TẠI NƯỚC NGOÀI 

THEO HỌC BÔNG HIỆP ĐỊNH

- Căn cứ Thông báo số /TB-HTQT ngày cùa Cục trướng Cục Họp tác 
quốc tế tuyển sinh đi học ở nước ngoài theo học bồng Hiệp định năm 2018;

- Căn c ứ ...

Hôm nay, ngày , tại chúng tôi gồm:

BÊN A: ĐƠN VỊ/TRƯỜNG

Đại diện bởi: Ông/Bà

Chức vụ:

Điện thoại:

Fax.

Địa chỉ:

VÀ

BÊN B: ÔNG/BÀ Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: cấp ngày tại

Số Hộ chiếu: cấp ngày tại

Hiện nay là:

Bẽn A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên”,
Các Bên thỏa thuận nhất trí ký kết Họp đồng cam kết tuyến dụng này (sau đây gọi tắt là 
“Hợp đông") và cam kêt thực hiện đúng những điêu khoản sau đây:
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ĐIẺƯ 1: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  cú A  BÊN A
1.1. Đê cử Bên B cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xét cấp học bống đi đào tạo trình độ

....... (ĐH/THS/TS) ở nước ngoài theo học bổng Hiệp định để sau khi tốt nghiệp
về làm việc lâu dài cho Bên A.

1.2. Thực hiện tuyến dụng và bố trí công việc cho Bên B trong thời hạn không quá 06 
tháng tính từ thời điểm bên B đã hoàn thành các thủ tục sau khi tốt nghiệp.

1.3. Quá thời hạn này, nếu Bên A không ra quyết định tuyển dụng hoặc không bố trí 
công việc cho Bên B (theo đề nghị cúa bên B) theo quy định thì Bên A trong thời 
hạn không quá 06 tháng có trách nhiệm bồi hoàn cho ngân sách Nhà nước toàn bộ 
kinh phí Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chi cho Bên B học ở nước ngoài theo diện 
Hiệp định.

ĐIÈƯ 2: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA BÊN B
2ẫl. Tuân thủ các quy định hiện hành đối với công dân Việt Nam học tập ở nước 

ngoài; Thực hiện chế độ báo cáo ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học ở nước 
ngoài, báo cáo định kỳ 06 tháng/lần và khi kếí thúc thời gian đào tạo tại nước 
ngoài về tình hình, kết quả học tập và nghiên cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện 
tử quản lý lưu học sinh đo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý và gửi qua 
đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) - Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại (mẫu 
báo cáo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014).

2.2. Sau khi tốt nghiệp phải nộp báo cáo tốt nghiệp theo Quy định thủ tục cử người đi 
học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước 
ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Trong thời hạn tối đa 03 tháng kế từ ngày kết thúc khóa đào tạo, Bên B phải nộp 
hồ sơ tuyển dụng và chấp hành sự điều động, phân công công tác của Bên A. Thời 
gian tối thiểu công tác tại cơ quan đã cử đi đào tạo gấp ba lần thời gian đào tạo.

2.4. Chịu trách nhiệm tự chi trá kinh phí đào tạo trong thời gian gia hạn học tập (nếu 
có).

2.5. Bồi hoàn toàn bộ học bống và chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình 
đào tạo (trừ lý do bất khá kháng như: thiên lai, chiến tranh, tai nạn, tử vong, bệnh 
tật nặng có văn bán chí định dừng học của phía nước ngoài,Ể..), hoặc đã tốt nghiệp 
nhưng không trở về phục vụ tại cơ quan cứ đi học, phục vụ không đú thời gian 
theo quy định hiện hành về nghĩa vụ của lưu học sinh nhận học bổng có sử dụng 
ngân sách Nhà nước. Việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện 
theo quy định hiện hành.

ĐIÈƯ 3: ĐIÊU KHOẢN THựC HIỆN



Họp đồng này đưọc làm thành 03 (ba) bản có giá trị pháp ỉý như nhau; Bên A giữ
01 (một) bản, Bên B giữ Ol(một) bản và 01 bán đính kèm hồ sơ ứng viên đề cứ đi học tại 
nước ngoài theo học bổng Hiệp định gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạoế

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoán đã ký kết theo Hợp đồng này. Mọi 
tranh châp, mâu thuân phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đông này sẽ được đưa ra 
cơ quan pháp luật có thấm quyền giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

BÊN A
(ký và đóng dấu)

BÊN B
(ký và ghì rố họ tên)
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Phụ lục 1

HÒ Sơ
D ự  TUYÊN HỌC BÔNG HIỆP ĐỊNH ĐI LÀO NĂM 2018 

Trình độ đăng ký clự tuyển: ĐẠI HỌC
Ngành học đăng ký dự tuyến:.........................................................................

Họ và tên:..............................................................Nam, Nữ:..............................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

Trường đang học đại học tại Việt Nam..............................................................

Ngành đang học đại học: 

Hộ khẩu thưòng trú:.......

Địa chỉ liên hệ, số diện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):

Hồ sơ dự sơ tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài iíệu trình bày trên giấy khố A4, 
theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thử tự dưói đây:
1. Phiếu đăng ký dự tuyền (Mau 1);
2. Bán cam kết nghĩa vụ cúa lưu học sinh được cứ đi học nước ngoài (Mau 2a/2b);
3. Công văn cúa cơ quan cử dự tuyển, Hợp đồng cam kết tuyến dụng đối với trường hợp ứng 

viên chưa công tác được các cơ quan đê cử dự tuyên (Mâu 7, nêu có);
4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của ƯBND phường/xã nơi cư trú hoặc cúa cơ sở giáo 

dục đại học đang theo học được đóng đâu giáp lai vào ảnh và các trang đúng quy định. Lưu ý kê 
khai đủ thông tin, kê cả mục khen thưởng, kỷ luật (Mâu 3);

5. Bán sao công chứng giấy khai sinh đối với ứng viền là người dân tộc thiểu số;
6. Bàn sao côns chửng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT:
7. Bản sao công chứng học bạ THPT;
8. Bản sao công chứng giấy báo được tuyển thẳng hoặc giấy báo trúng tuyến đại học;
9. Bản sao công chứng bảng điểm năm thứ nhất đại học;
10. Bản sao công chứng bàng khen, giấy khen, giây tờ chứng nhận các giải thưởng quôc tê. 

khu vực, quốc gia,.. .(nếu có);
11. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú (đối với ứng viên thuộc đối tượng ưu tiên vùng, 

miền theo quy định hiện hành):
12. Bản sao công chứng giấy chứng nhận con liệt sĩ, thè thương binh cúa bố/mẹ đé (nếu có); ^
13. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điêu 

kiện đi học nước ngoài;
14. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiêu phô 

thông;
15. Bản photocopy hóa đơn. chứng lừ về việc nộp lệ phí dự tuyển;
16. Các giấy lờ khác (nếu có).

Lưu ý: Các bản sao phải có xác nhận hơp lệ của cơ quan có thâm quyên: môi loai giây tờ nên 
nhiều hơn 01 tran g  thì p h ả i có  dấu g iá p  lai; g iâ y  tờ  cỏ ảnh cârì đư ơ c đ ó n g  dâu g iáp  ỉai vào ánh. 
ửrìg viên đang là học sình lớp 12 không yêu cần nôp các giây tờ mac 6,8,9 nhimg phái rìôp đủ 
gĩây tờ hen quan vê việc ứng viên thuộc đôi tương được tuyền thãng vào đai học.____________



Phụ lục 2

HỒ Sơ
Dự TUYÊN HỌC BỒNG HIỆP ĐỊNH ĐI LÀO NĂM 2018

Trình độ đăng ký dự tuyển: THẠC SĨ/Bồi dirõng tỉếag Lào

Ngành học đăng ký dự tuyển:...........................................................................................
Họ và tên:.............................................................. Nam, Nữ:...............................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................
Cơ quan công lác (đối với người đang công tác) hoặc cơ sở giáo dục vừa tốt nghiệp (đối với 
người chưa công tác):..............................................................................................................

Ngành học đã tốt nghiệp: 
Hộ khấu thường trú:...... .

Địa chí liên hệ. số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):.

Hồ SO’ dự sơ tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khố A4,
theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mầu 2);
2. Công văn của cơ quan cử dự tuyên, trường hợp ứng viên mới tôt nghiệp đại học chưa công tác 

thì nộp bản cam kêt vê việc làm (Mâu 4);
3 Hợp đồng cam kết tuyên dụng đồi với trường họp ứng viên chưa công tác được các cơ quan đê 

cử dự tuyển (Mau 7, nếu có);
4. Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài có xác nhận cúa cơ quan 

(Mầu 2a đối với người đang công tác), có ý kiến bảo lãnh và chữ ký của bồ. mẹ hoặc người 
đại diện hợp pháp (Mâu 2b) đôi với người chưa công tác);

5. Sơ yếu lý iịch có dán ảnh và xác nhận cúa ƯBND phường/xã nơi cư trú hoặc của ca sớ giáo 
dục đại học đang theo học được đóng dâu giáp lai vào ánh và các trang đúng quy định. Lưu ý 
kê khai đủ thông tin, kê cả mục khen thưởng, kỷ luật (Mâu 3);^

6. Bán sạo công chứng các quyết định tuyển dụng, thuyên chuyên công tác, họp đông làm việc, 
hợp đông lao động;

7. Bản sao công chứng sô bảo hiểm xã hội đối vớí trường hợp ứng viên là người lao động hợp đông 
(không phải là công chức, viên chức) hoặc giây xác nhận đóng bảo hiêm xã hôi do cơ quan

u ỉ  v rn  u  xrẨ/H m U / ỉvx A  / f n n  *7\ «-* ả l  ì I ì»n o n  u ỏ n  Vl t â m  V Q  h A Í '

chat hrợnpL f>iáo due - Bộ Giáo dục và Đào tạo câp (đôi với trường hợp tôt nghiệp đại học ở 
nước ngoài nhưng không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tôt nghiệp các chương 
trình đào tạo đại học phôi hợp với nước ngoàỉ thực hiện tại Việt Nam);

10. Văn bản đề cứ. tiếp nhận học chuyên tỉêp sinh thạc sĩ của cơ sở đào tạo trongf nước và tại Lào 
(nếu có và nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt),

11. Giấy khám sức khóe cúa bệnh viện đa khoa câp tỉnh, thành phô trong đó xác nhận đủ điêu 
kiện đi học nước ngoài (có thê íham khảo và sử dụng Mâu ý);

12. Danh mục các công trình nghiên cứu đã công bô hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu 
(nêu có) có xác nhận của cơ quan có thâm quyên:

13. Bản sao công chứng hộ chiếu phổ thông;
14. Bản photocopy hóa đơn, chứng từ vê việc nộp lệ phí dự tuyên;
15. Các giấy tờ khác (nếu có). ,
Lưu ý: Các bản sao, bản dỉch phải có xác nhân hop ìê cùa cơ quan có thom quyền, môì ỈOCII gỉây 
tờ  nêu nhiều hơn 0Ỉ tra n g  thì p h à ỉ có dấu g iá p  lai; g iấ y  tờ  co ảnh cần  đư ợc đóng dấu g iáp  la ỉ 
vào ánh.



Phụ Ịục 3

HỒ SO TIẾNG ANH 
Dự TUYÊN HỌC BÔNG IIIỆP ĐỊNH TẠI CHDCND LÀO NẢM 2018

Trình cĩộ đăng kỷ dự tuyển (ThS, ĐH, Bồi dưỡng tiếng Lào): 
Ngành học đăng ký dự tuyến..................................................
Họ và tên:...................................................................Nani, Nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................
Cơ quan công tác/Trường đang học tại Việt Nam:....................

Ngành đang học đại học tại Việt Nam: 
Hộ khẩu thường trú:............................

Địa chl liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):

Hồ sơ dự tuyển (02 bộ) bằng tiếng Anh gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4, theo 
chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự đưói đây:

1 Phiếu đăng ký dụ tuyển hoc bổng bằng tiếng Anh (theo mẫu);

2 Bản dịch công chửng hoc bạ, bằng tốt nghiêp THPT và bảng điểm hoc kì 1 năm thứ nhất đai hoc 
(đối VÓI ứng viên đại học);

3 Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đai học và bảng điểm tất cả các năm hoc đại học (đối VỎ1 
ứng viên thạc sĩ) và bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ, tiến s ĩ (đốí VÓI ứng viên thưc tập sinh),

4. Bản dich công chứng giấy khai sinh,

5. Giấy khám sức khỏe cho ngưòi đi học nước ngoài (khám tai bệnh viện trung ưong/tinh/thành phô).

6. Photocopy các trang cần thiểt cùa hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng để đi hoc,

7. Các giấy tò khác (nếu có).

Lưu ý: Các bán sao, bcm dicỉĩ phủi có xác nhận hợp ỉê của cơ quan cổ thảm quyền, mỗi loai giấy íờ 
nếu nhiều hơn 01 trang thì phải cỏ dâu giáp ỉai; g iây tờ  có anh cân được đóng dâu giúp lai vào ánh.


