
  

     UBND TỈNH CAO BẰNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số: 1282 /SGD&ĐT-ĐTBD           Cao Bằng, ngày 21 tháng 7 năm 2022 
 V/v thông báo tuyển chọn học sinh đi học 

theo Chương trình học bổng của Học viện 

 Du lịch Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang, 

     Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022.        
 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các Trường Trung học phổ thông; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 (gọi chung là các đơn vị)  

   

Thực hiện Công văn số 1834/UBND-VX ngày 15 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai chương trình học bổng của 

Sở Văn hóa và Du lịch, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cao Bằng thông báo tuyển chọn học sinh đi 

học theo chương trình học bổng của Học viện Du lịch Quế Lâm, Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022 như sau:    

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo: 10 chỉ tiêu trình độ đại học, 

chuyên ngành Quản lý Du lịch và Quản lý Khách sạn; Học viện du lịch Quế 

Lâm hỗ trợ học phí 4 năm đại học, phí lưu trú tại ký túc xá và phí bảo hiểm tại 

Trung Quốc. 

2. Điều kiện, đối tượng xin học bổng:  

- Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), độ tuổi từ 18 đến 

25 tuổi (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ);  

- Có học lực 03 năm THPT đạt loại khá trở lên, hạnh kiểm 03 năm THPT 

xếp loại tốt; 

- Có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng, thời gian từ 03 năm (36 

tháng) trở lên tính đến ngày dự tuyển;  

- Đủ sức khỏe để đi học nước ngoài; 

- Không trong thời gian bị kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Chưa được cấp các loại học bổng của Chính phủ Trung Quốc, có đủ điều 

kiện đảm nhận chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập; 

- Cam kết phục vụ tại tỉnh Cao Bằng ít nhất là 05 năm, sau khi tốt nghiệp 

sẽ trở về tỉnh Cao Bằng công tác nếu tỉnh có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên 

trúng tuyển. 



  

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (mẫu tại Sở GD&ĐT) gồm:  

- Đơn xin nhập học; 

- Bản sao công chứng học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp;  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã, phường nơi cư trú;  

- Bản phô tô hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng;  

- Bản phô tô Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân có chữ ký và dấu của Bộ 

Ngoại giao), thời hạn còn hiệu lực ít nhất 01 năm; 

- Bản phô tô Văn bằng chứng chỉ Hán Ngữ (nếu có); 

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có); 

- 06 tấm ảnh thẻ, ảnh chụp trong 06 tháng gần đây nhất, nền màu trắng và 

file mềm ảnh thẻ gửi vào email: phonggdcn.socaobang@moet.edu.vn; 

- Bản cam kết phục vụ tại tỉnh sau khi tốt nghiệp.  

4. Số lượng hồ sơ: 03 bộ có dấu đỏ. 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/7/2022 đến trước 17h00 ngày 

05/8/2022 . 

6. Nơi nhận hồ sơ: Sở GD&ĐT (Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng). Điện 

thoại liên hệ: 02063852220. 

7. Thời gian nhập học: Tháng 9 năm 2022. 

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thông báo đến các ứng viên đủ 

điều kiện tiêu chuẩn và có nhu cầu đăng ký ứng tuyển học bổng tại Học viện Du 

lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022. Đồng thời niêm yết công 

khai thông báo này để các ứng viên được biết và nộp hồ sơ đúng thời hạn quy 

định./.  

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC   

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở: Ngoại vụ, VHTTDL; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;      

- Các phòng Sở;  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, ĐTBD.  Lục Văn Dương 
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