
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số:             /BYT- QT 
Vv chương trình đào tạo thạc sỹ và 

tiến sỹ tại Nhật Bản 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

-  Các Vụ/Cục/Tổng Cục/Văn phòng Bộ/Thanh tra Bộ  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế  

   

Bộ Y tế nhận được thông báo tuyển sinh đi học Thạc sỹ và Tiến sỹ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam 

(JDS). Học bổng JDS dành cho các đối tượng là cán bộ công chức viên chức, giảng viên 

đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả 

nước. Toàn bộ kinh phí do Chính phủ Nhật Bản đài thọ.  

Bộ Y tế xin gửi kèm theo thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quý đơn vị biết và tạo điều kiện cho các 

cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký tham 

gia chương trình đào tạo nói trên.  

Trân trọng thông báo.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Trần Văn Thuấn(để b/c); 

- Lưu VT,QT. 

TL.BỘ TRƯỞNG 

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ  

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

[daky] 

 

Phạm Thị Minh Châu 
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