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Ha Nói, ngày c2 tháng 12 nám 2021

KInh gCri: Tnrâng các dan vj
Th%rc hin Thông báo s 1295/TB-BGDDT ngày 10 tháng 12 näm 2021 cña B Giáo
dic và Dào tao v vic tuyn sinh di hçc tai Lien bang Nga nàm 2022.
1. Thông tin chung v chtr(rng trInh hçc bong
1.1. Th?ii gian a'ào 4w
- Chuang trinh cir nhân: 04 näm hc (chixa bao gm 01 näm h9c dir bj ting Nga);
- Chuang trInh k su/chuyên gia: 05 nãm h9c (chua bao gm 01 näm hQc dir bj ting Nga)
- Chucmg trInh thc Si: 02 näm hçc (chua bao gm 01 nàm h9c dij bj ting Nga)
- Chuong trInh tin Si: 03-04 11am (chua bao gm 01 näm h9c dir bj ting Nga)
- Chuong trInh thirc tp chuyên ngành: tü 03 dn 12 tháng;
- Chuong trinh thirc tp ting Nga: 10 tháng;
- Th%rc tp chuyên khoa Y: 02 näm.
1.2. Chd3h9cb6ng
- Hc bng cüa ChInh phü Lien bang Nga cAp gm min phi cho qua trInh hc tip, cAp
hçc bng hang tháng va b trI ch trong k tue xá vOi chi phi áp d%Ing theo mirc quy djnh cü
Chinh phü Lien bang Nga.
- H9c bng cAp bü cüa Chinh phü Vit Nam gm ye may bay mt luçrt di và v ('V 49O VI
G NGHI
duô'ng, lê phi lam h chiu, visa, báo bim y t và cAp bü sinh hoat phi hang tháng th; '
quy djnh cüa Chinh phU Vit Nam di vâi du hçc sinh h9c bng Hip djnh tai Lien ban. .T NA
2. Dói ttrçrng, diu kiin và ho so' drtuyn: Theo Thông báo s6 1295/TB-BGDDT
10 tháng 12 näm 2021 cüa B Giáo diic và Dào tao.
3. Quy trinh np ho so' dàng k so' tuyn:
U'ng viên phãi np dy dü h so tnrc tuyn trên 02 cng thông tin din tir cña phIa Nga,
phIa Vit Nam và h so giAy theo quy djnh tai các miic 3.1,3.2,3.3 dithi day:
3.1. Np h so tr(rc tuyn (online) 4ii: trang Education-in-russia.com (Xem huâng dn
dinh kern)
- U'ng viên phãi hoàn toàn chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các thông tin däng k
trén trang Education-in-russia. corn cflng nhu trong t khai bang ting Nga (aRKeTa)
- TAt cá các 'irng viên dã dãng k trên trang Educationin-russia. corn di h9c tai Lien
bang Nga nàm 2022 theo quy dnh cüa phIa Nga dn ht ngãy 3 1/12/2021 d có ma s üng
viên truOc khi däng k tren trang http://tuvensinh.vied.vnl.
3.2. Np h so'try'c tuyn (online) Iii: http://tuvensinh.vied.vnl

IIJ'ng viên phài quét (scan) lu'u 'aj toàn b h so sang các file dinh dng PDF (m6i loai
tài 1iu quét thành 01 file riêng dung krcmg không qua 1 MB) d dàng k trrc tuyn. Th?yi han
däng k' Online trên website http://tuyensinh.vied.vn dn h& ngày 15/01/2022.
3.3. Np h srgiy
H so giy d%r tuyn bAng ting Vit và ting Nga cho các chi.rong trInh dào tao duc
th'çrc hin theo các phi lic 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 dInh kern thông báo nay.
H so cAn dirng trong tüi h so kIch thixâc 25cm x 34cm, mt ngoài ghi dAy dU thông
tin chi tit theo phii 1iic quy djnh di vâi h so dir tuyn h9c bng din Hip dlnh di Lien bang
Nga nàm 2022.
H so hqp l là h so có dü các giy t quy djnh trên, duçic np trong th&i han quy
djnh cüa Thông báo tuyn sinh (bao gm cã h so online và h so giy). H so np muon sè
chi duqc xem xét xir l' nu vn con chi tiêu hQc bng sau khi dã xét tuyn h so irng viên
np dung han và phia Lien bang Nga thng nht vic th%rc hin xét tuyn b sung; Ngithi khai
h so dir tuyn không dung và ngithi xác nhn sai së bj xü l theo quy djnh cUa pháp lust và
sê bj hüy k&
tuyn sinh có lien quan B Giáo diic và Dào tao không trá lai h so trong
bt kr tru&ng hçp nào.
qua

4. Thô'i hin däng k diy tuyn
- U'ng viên chuyn 03 b h so giy gm 01 bAng ting Vit và 02 bAng tiêng Nga
chInh thüc, däng dir tuyn bAng thu chuyn phát nhanh bào dam tói Ciic tác qu6c th - B
Giáo diic và Dào tao, 35 Dai c Vit, Qutn Hai Ba Tnmg, Ha Ni, ciii th nhu sau:
- U'ng viên np 02 b h so ting Nga dn ht ngày 15/01/2022 (tinh theo du biru din
nhn h so tai Cic Hçp tác quc t);
- U'ng viên np 01 b h so ting Vit dn ht ngày 30/6/2022 (tinh theo du bixu din
nhan h so tai Ciic Hçip tác quc t).
Ngoài ra, üng viên cAn chuAn bj them 1 b h so giy bAng ting Nga d mang sang
Lien bang Nga nu dixçic cir di h9c.
Giám dc H9c vin d nghj Tnthng cac dcm vj can cir vào nhu cAu dào tao cüa doii\
cü viên chic, ngtthi lao dng tham gia dtr tuyn phü hcTp vOi vj tn Cong vic dang dam iih
Danh sách viên chüc, ngithi lao dng däng k dir tuyn gui v Ban T chtirc can b trixâc hg
28/12/2'" 1
o

'JI.

Xin gth kern theo Thông báo s 1295/TB-BGDDT ngày 10 tháng 12 näm 2021 cü
Giáo diic và Dào tao.
Trân tr9ng./.
Nci nhmn:
-Nhukinhgüi;
- Luu: VT, Ban TCCB, KV (20).
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