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THÔNG BAO 
V/v tuyên sinh di h9c tai  Ma-rc näm 2022 

KInh giri: Thu truâng các don vj trong Tnring 

Can ci. Cong van s 608/TB-BGDDT ngày 03/6/2022 cüa BO Giáo diic và Dào tao 
v vic tuyn sinh di h9c tti Ma-rc din Hip djnh näm 2022, Nhà trung thông báo 
tói toàn th can bô, giãng vien, sinh viên thông tin ci,i th nhu sau: 

1. Thông tin chung v chiro'ng trInh h9c bng 
- Tng s cO 10 h9c bng dào tao  trInh d dai  h9c, thac si, tiên Si; 

- Thii gian dào tao:  Chuong trinh dai  hçc tr 03 dn 04 näm h9c, Chuong trInh 
thac si 02 närn hçc, Chuong trInh tin si ti'r 03 dn 04 näm h9c; 

- Ngon ngU siir diing trong qua trinh h9c tp và nghiên ciru là ting Pháp; 
- ChInh phü Ma-rc cp hc bng bao gm: phi dào tao,  chäm soc y tê và cap sinh 

hoat phi hang tháng; Chinh phü Vit Narn cp bü sinh hoat phi hang tháng, phi di 
dithng, 1 phi lam h chiu, visa, ye may bay mt 1uct di va v theo ch d hin hành. 

2. Ho so' däng kI dr tuyn 
- TJ'ng viên np h so trirc tuyn tai  dja chi http://tuyensinh.vied.vnl; np 01 b ho 

so gi.y ting Vit Va 02 b h so giy ting Pháp bang thu chuyn phát nhanh bâo 
darn tâi B Giáo diic và Dào tao  (Ciic Hqp tác quc t), 35 Dai  C Vit, Qutn Hai Ba 
Trung, Ha Ni; 

- Thii han  np h so trrc tuyn và h so giy: triroc ngày 25/06/2022. 

D tim hiu các thông tin và mu van bàn lien quan vui lông truy cp websites: 
www.moet.gov.vn; icd.edu.vn. 

KInh d nghj Thu truâng các don vj thông báo rng räi den toàn the can b, giãng 

viên và sinh viên cüa don vj mlnh ye chuong trInh h9c bng nay. Trong truOng hcip 
cn h tn them, d nghj lien h vth PhOng Quan h Quc t, Phông 205B, Tng 2, 
Nhà Al (DT: 0225.3829109, Email: irdept@vimaru.edu.vn).  

Trân tr9ng., 

No'i nhân: 

-Nhutrên; 
- Hiu truang (d b/c); 
- Luu: VT QHQT. 
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