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Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số
356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 về việc phê duyệt và điều chỉnh “Đề án đào tạo cán bộ khoa học,
kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (dưới đây gọi tắt là Đề án 322) và
c
ăn cứ ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số
3663/VPCP-KG ngày 15/7/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép sử dụng kinh phí
xử lý nợ với Liên bang Nga để đào tạo cán bộ tại nước ngoài,
Bộ Giáo dục
và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2011 như
sau:

I. Số lượng học bổng và nước gửi đi đào tạo

Năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển chọn cấp học bổng cho 150 sinh viên ưu tú và
sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên để gửi đi đào tạo bằng ngân sách Nhà nước.

Nhà nước chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và ưu tiên gửi
đi học tại các nước, các cơ sở giáo dục có văn bản thỏa thuận ưu tiên về mức phí đào
tạo đối với sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học. Số lượng học bổng dự
kiến phân bổ như sau:
Anh: 15
Đức: 15
Pháp: 15

Canada: 10
Hàn Quốc: 10
Niu Di-lân: 5
Hoa Kỳ: 15
Nhật Bản: 15 Úc: 15

Nga: 5
Các nước khác: 15

Trung Quốc (gồm cả Đài Loan, Hồng Kông và Macao): 15

II. Đối tượng dự tuyển và chỉ tiêu dự kiến theo từng đối tượng

Đối tượng dự tuyển theo thông báo này là học sinhtốt nghiệp trung học phổ thông năm
2010 đạt loại khá trở lên, có kết quả các năm học trung học phổ thông đạt trung bình từ 7.0
điểm trở lên, đã trúng tuyển đại học theo diện tuyển thẳng hoặc theo kết quả kỳ thi tuyển
sinh vào đại học năm 2010, có đạo đức tốt, đủ điều kiện về ngoại ngữ, sức khỏe theo quy
định để đi học ở nước ngoài và phải thuộc các nhóm đối tượng tuyển sinh sau đây:
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Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
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