UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 407/SGDĐT-TCCB

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v thông báo học bổng năm 2020 và
chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Kính gửi:

- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 436/SNV-CCVC ngày 18
tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai một số chương trình học
bổng và tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ; cụ thể như sau:
1. Chương trình học bổng KOICA do tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc
(KOICA) thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo
cấp học bổng KOICA năm 2020 bao gồm 21 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ.
Thông tin chi tiết về từng chương trình có thể tham khảo tại địa
chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do.
2. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành Quản lý công, Chính sách
công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính ngân hàng, Quản lý kinh
tế) và đào tạo tiến sĩ (ngành Quản lý công) tại Học viện Hành chính Quốc gia.
3. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Thông báo số 22TB/HVCTQG ngày 10 tháng 01 năm 2020 và Thông báo số 26-TB/HVCTQG
ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
4. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng (Thông
báo số 181/TB-ĐHĐN ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc tuyển sinh đào tạo
trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 và Thông báo số 174/TB-ĐHĐN ngày 20 tháng
01 năm 2020 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở thông tin kịp
thời các chương trình học bổng và tuyển sinh này (thông tin cụ thể về các
chương trình đào tạo nêu trên được đính kèm) để công chức, viên chức trong
đơn vị được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.
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