UBND TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo về chương trình học
bổng AYUSH của Chính phủ Ấn
Độ.

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số HAN/324/01/2021 ngày 1/9/2021 của
Đại sứ quán Ấn Độ về việc thông báo chương trình học bổng AYUSH của Chính
phủ Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học các bậc Đại học/ Sau đại
học/ Tiến sĩ về Yoga và Y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Unani, Sidda&
Homeopathy tại các trường Đại học/ Cao đẳng/ Học viện Ấn Độ. Đây là chương
trình học bổng dài hạn trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng Giao lưu văn hóa
Ấn Độ (ICCR).
Học bổng bao gồm lệ phí thị thực, học phí, sinh hoạt phí và vé máy bay khứ
hồi hạng phổ thông với sân bay gần nhất.
1. Danh sách các khóa học: gồm các khóa Cử nhân Đại học (51/2 năm
ngành y học cổ truyền Ấn Độ; 3 năm đối với ngành khoa học và nghệ thuật
Yoga); Thạc sỹ và Tiến sĩ Y học cổ truyền Ấn Độ (3 năm).
2. Đối tượng tham gia: học sinh tốt nghiệp THPT và cử nhân, thạc sỹ tốt
nghiệp ngành y học cổ truyền Ấn Độ.
3. Ngôn ngữ: Các khóa học được giảng dạy bằng Tiếng Anh.
4. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký qua website
http://a2ascholarships.iccr.gov.in cùng các giấy tờ cần thiết trong phần danh
sách hồ sơ gửi kèm theo.
Ứng viên có thể tìm hiểu thêm chi tiết từng khóa học trên website từng
trường và tham khảo hệ thống y học cổ truyền Ayush của Ấn Độ trên website:
http://www.ayush.gov.in/;
(Có công hàm và thông tin học bổng đính kèm theo)
Sở Ngoại vụ nhận thấy đây là cơ hội tốt để học sinh, cán bộ, công chức, viên
chức của tỉnh Thanh Hóa quan tâm đến về lĩnh vực Yoga và Y học cổ truyền Ấn
Độ được học tập và trau dồi kiến thức, vì vậy, Sở Ngoại vụ đề nghị:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông
báo Chương trình học bổng Ayush đến học sinh THPT, cán bộ, công chức, viên
chức có nhu cầu được biết và tham dự chương trình.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi chương trình học
bổng AYUSH trên phương tiện thông tin đại chúng để các ứng viên đăng ký tham
dự.
Ứng viên quan tâm đề nghị đăng ký trực tiếp trên website
http://a2ascholarships.iccr.gov.in và gửi Danh sách đăng kí về Sở Ngoại vụ trước
ngày 25/9/2021 để tổng hợp thông báo với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Đầu
mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: đ/c Đặng Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng Hợp
tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ, Email: huyenthdofa@gmail.com; SĐT: 0982.317.289.
Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (ĐH).
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