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THÔNG BÁO
V/v tuyển chọn, đào tạo trình độ sau đại học ở nước ngoài
giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Quy chế tuyển chọn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn
2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 8
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn, đào tạo trình độ sau đại học ở
nước ngoài cụ thể như sau:
1. Đối tượng
- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà
nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, tốt nghiệp đại học chính
quy hoặc thạc sĩ có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của tỉnh.
- Người lao động thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
2. Điều kiện
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp hoặc tỉnh khác nhưng có nguyện
vọng phục vụ lâu dài cho tỉnh Đồng Tháp.
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên và điểm trúng tuyển đại học
bằng điểm sàn đại học của năm trúng tuyển đại học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo công
bố năm tuyển sinh) + 03 điểm.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ
tương đương.
- Về độ tuổi:
+ Đào tạo thạc sĩ: từ 30 tuổi trở xuống đối với sinh viên; nếu là cán bộ, công
chức, viên chức thì không quá 35 tuổi.
+ Đào tạo tiến sĩ: từ 35 tuổi trở xuống đối với sinh viên; nếu là cán bộ, công
chức, viên chức thì không quá 45 tuổi.
3. Các nhóm ngành đào tạo gồm
- Nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ sinh học, chăn nuôi thú y, thủy sản,
chế biến, khoa học trồng trọt.
- Quản lý du lịch.
- Quản lý nguồn nhân lực.

- Tiếp thị và truyền thông
- Công nghiệp hỗ trợ.
- Công nghiệp cơ khí phục vụ cho ngành nông nghiệp.
- Quản trị doanh nghiệp.
- Luật thương mại.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 6/2018
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và
Đào tạo, Số 6, Võ Trường Toản, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Các thông tin liên quan đến Quy chế tuyển chọn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết
định số 927/QĐ-UBND.HC) có thể tìm hiểu tại địa chỉ www.dongthap.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Các Sở ban ngành Tỉnh (biết);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (nhờ th/báo);
- TU, UBND Tỉnh (báo cáo);
- GĐ và các PGĐ (báo cáo);
- UBND các huyện, thị, TP;
- Đài THĐT (đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB, H, 42b.
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