
BQ GIAO  OVC  VA DAO TIO CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

S: 86 ITB-.BGDDT
Dc Ip - Tir do - Hnh plu'ic 

Ha Nç5!, ngày 02 thánc. 02 nám  2023  
TILItNG OAt HOC DAt NAM  

THONGBAO CONGANDE'N 

—
- SINH DI HOC Tj1 BA LAN NAMO23Ô: 1 /2QLL   

Can cr Thông tu s 06/2016/TI'-BGDDT ngày2l thang 3 nàm 2016 cüa B 
tru&ng B Giáo dic và Dio tto ban hành Quy chê tuyên sinh di h9c nuâc ngoài; Can 
cr Thóa thun gitra B Giáo dc và Dào to Vit Nam và BO Khoa h9c Va Giáo dic 
di h9c Ba Lan ye hqp tác trong linh V%TC giáo dic di h9c, B Giáo diic và Dào to 
thông báo tuyên sinh di hçe ti Ba Lan din Hip dlnh  nam 2023 nhtr sau: 

1. Thông tin cluing v chwong trInh h9c bng 

1.1. SoA  1wnig I:9c bing và chE d5 hpc biig 

- S luqng h9c bang: 20 sut cho cong dn Vit Nam di dào to tti Ba Lan theo 
trinh di di hgc, thac sT, tiên sT. 

- Ch d hçc bng: Chfnh phü Ba Lan mik h9c phi và phi nghiên cru, b tn 
chô a phài trã tiCn a k tCic xá theo quy djnh cQa ChInh phU Ba Lan. Chinh phü Vit 
Narn cap ye may bay rnt lugt di và ye, phi di du&ng, phI lam h chiêu, visa, bão hiêm 
y tC va cap bU sinh hoat phi hang tháng theo chê d hin hành dôi vâi du hçc sinh h9c 
bong Hip djnh tai Ba Lan. 

1.2. Tlzôig!an dào 4w và izgàizh h9c 

- Chixong trInh dai  h90: t1r 03 dn 04 näm h9c 

- Chixo'ng trinh thac Si: 02 nam h9c 

- Chixcing trInh tin Si: tir 03 dn 04 nàm 

(chua baa gthn 01 nárn hQc dy bj ting Ba Lan,) 

PhIa Ba Lan không tip nh.n dáo to các ngành lien quan dn Y, Duc, Ngh thut. 

1.3. Ngôn ngü /19C t?1p và yêu cEu vE kl,Oa Ii9c cliuyên ngành 

- Ngôn ngtr sir dung trong qua trinh hpc tp và nghiên ciru là ting Ba Lan. tTng 
viên chu'a ttrng bce dai hc hoe sau dai hgc tai  Ba Lan sC thr9c bô tn hçc 01 nAm dr bj 
ting Ba Lan tniràc khi vào hçc chuyên ngành. Sau dO irng viên phãi dat  k' thi sat hach 
tiCng Ba Lan. 

- D& vâi khóa bce chuyên ngành, rng viên phái dat  kt qua k5' thi du vào (t11y 
thuc yêu ci.0 c th ca ci sâ dào tao  và chtrang trInh hçc) mâi ducic chInh thi'rc tiêp 
nhan vào hçc chuyên ngành. Neu không dat  you cáu trong các k' thi nay, üT1g viOn Se 
phái vC rnróc và bôi hoàn toAn b kinh phi dâo tao  cho nhà ntthc hoc chuyên sang hçc 
theo diên tu tue kinh phI. 

2. DI tu'qng, Iiu kin và ho so dr so tuyén 

2.1. Diêu Iin chung 

(fng viCn dr tuyii cn d'àp i'mg clAy dU cAc diu kiin chung sau day: 
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- Co phm ch.t chfnh trj, d.o di'rc t&; không trong th?yi gian thi hãnh k 1ut hoe 
trong thai gian dang bj ccr quan có thm quyên xem xét xCr 1 k 1ut; 

- Dü sirc khôe d hQc t.p tai  nuâc ngoài. Trueing hçip bj phát hin có bnh, không 
dU si'rc khôe do già mao  ho so d di h9c s phâi v nuàc và tir chju mi chi phi lien quan, 
kê ca ye may bay và den bü kinh phi cho nhà nuOc; 

- Chua däng k dr tuyn chuong trInh hçc bng nào khác ti cUng thñ dim vâi 
thông báo nay (t khi thông báo có hiu lixc den khi có kt qua so tuy&i); 

- Cam k& hoàn thành chixcmg trInh dào tao  và trâ v phiic vi t?i  co quan cir di 
h9c hoc theo yêu cu cüa Nba nuâc. Nhng ngui không hoàn thành chuong trInh dào 
tao, tr bô h9c, bj buc thôi hc hoc sau khi tot nghip khOng tr& ye nuôc, không thirc 
hin dy di:t nghTa vi c1ia ngirài thrçic cap h9c bang phâi dn bü kinh phi dào tao  theo 
quy djnh hin hãnh; 

- tTng vien d%r tuyn trInh d dai  h9c phái dàng k dir tuyn nganh hgc cling 
khôi ngành vOi ngãnh dâ tráng tuyên và dang hçc dti hgc & Vit Nam hoc ngânh dà 
doat giái thtxông quôc t, quôc gia; Ung viên di,r tuyen trInh d thac sT, tiên si phái däng 
k dir tuyên ngành phi hcip vâi nhu câu xây dirng, phát triên nguôn nhãn 1rc cüa co 
quan, dja pht.rcrng cir di h9c/ph hçip vOl vj tn vic lam, nhu cu cong tác cüa co quan 
hoc ngành hQc da tot nghip 0 trInh d dào tao  trixOc do; 

- Chi dUVC  dng k 01 ngành h9c và không dugc tti thay di ngành h9c, co sO 
dào tao sau khi dâ däng k dçr tuyên, trüng tuyên di h9c; 

- Chi duqc därig k$' dir tuyn trInh d dào tao  cao hon trinh d dã CO vn bang; 

- D& vOl tru&ng hqp tt nhip dai  h9c, thac sT 0 nuOc ngoài khong do B Giáo 
diic và Dào tao  cir di h9c hoc tot nghip các chuong trinh dào tao phôi hp vOi nuOc 
ngoài tai  Vit Nam can có giây chOng nhn van bang tuong throng do Ciic Quãn l chat 
lucing - B Giáo diic và Dào tao  cap; 

Không xét tuyn i.'rng viên thuc cáo truäng hçip sau: 

- DA tmg dtrgc B Giáo diic và E)ão tao  cCr di hçc 0 nuOc ngoài nhung khOng 
hoàn thành khóa h9c hoc không thrc hin vic báo cáo tot nghip theo quy djnh; 

- Dang lam vic tai  co quan nhà nuOc, CáC Co sO giáo diic nhung trong h so dr 
tuyn không có van bàn çüa co quan trirc tiêp quán l dOng cir dir tuyên; 

- DA duçcc cp h9c bng di h9c dai  hpc/sau  dai  hçc 0 nuOc ngoài, hin có các rang 
buc v nghTa v11, trách nhim hoc thuc din den bü kinh phI dào tao; 

- DA duqc tuyn ch9n di bce nuOc ngoài nhung không di he vi 1 do cá nhán 
(thii hn áp diing là 02 nam kê tr ngày np don xiri rOt không di hpc). 

22. DoJi twçrng và ditu kin ci 

Hc being 
dii tuyn Doj tuqng và diu kin cci th 

Hsdirso 
tuyn bang 
ting Vit 

- Sinh viên dai  hçc nm thir nht cOa các dai  hoc, 
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11çc b1ng 
diii hoc 

hçc vin, trix?ng dai  h9c Vit Nam (h chInh quy tp 
trUflg) có két qua 03 nAm h90 THPT, diem xét tot 
nghip THPT và hçc k' I ilAm thir nhât dai  hpc  dat 
t11 7,0 trâ len (theo thang diem 10 hoc tucmg 
dtro'ng); 
- Hçc sinh dang hçc lap 12 gm các dM txç1ng: i) dà 
tharn gia di tuyên quôc gia dir thi Olympic quOc tê, 
ithu vrc vA doat  huy chrang yang, huy chuong bac, 
huy chuung dông; tham gia k' thi ch9n hpc sinh giOi 
qu& gia, cuOc  thi khoa h9c k5 thut dip quôc gia và 
doat các giâi nhât, nlii, ba, có két qua hçc tQp & b.c 
THPT den hêt hçc k' I nAm hpc 2022-2023 dat  tr 
7,0 tra len (theo thang diem 10 ho.c tuong ducng) 
và có kêt qua trüng tuyên dai  hçc nAm 2023 khi lam 
thu ti,ic di hçc. 

Xem chi tit tti 
Ph luc 1 

H9c bong 

- Ngithi có trinh d di h9c dat  loai kM tr& len, dang 
cOng tác tai các ca quan nhà nuac, các c sâ giáo 
dic 4i iic (biên chê hoc hçp dông tir 12 tháng tth 
len có dóng bâo hiêm xa hôi), không qua 35 tui 

dn 0 1/4/2023), thii cong tác ti thiu (tInh có gian Xem chi tiêt tal 
thc SI 12 tháng k tü khi Co hqp dng lao dng u tiên 

tInh dn ngày hêt han  nQp ho sa dir tuyên; 

Phii hic 2 

- Slith viên t6t nghip ctai h9c trong thai gian tr 
ngày 01/01/2022 den hêt ngày 31/3/2023 v&i kêt qua 
h9c tp dt 1oii giOi, chua có quyêt djnh tuyên ding 
hoc hcrp dOng lam vic, h9p dông lao dng, có cain 
kêt sau khi lloàn thành khóa h9c s ye nuàc lam vic 
theo yêu câu cUa Nhà. nuOc. 
- Ngithi cO trInh d dai  hçc  dat  loii khá trâ len va 
di&n trung bInh chung h9c tp b.c thac sT dat  tr 7,0 
tri len (theo thang dim 10 hoac  tuøng duang) dang 
cOng tác tai  CáC ca quan nhà nuóc, các ca s& giáo 
diic dai hçc (biCn ch hoc hçip dtng ba1  dâi  han  12 
tháng tth len có dóng bão hirn xâ hi), không qua 

H9c bng 40 tui (tInh dn 0 1/4/2023), có thii gian cong tác Xem chi tiêt tai 

tiên Si ti thiu 12 tháng k ti'r khi có hçp dng lao dng 
du tiên sau khi t& nghip dai  hçc, thac sT, tInh dn 
ngày h& han nçp h sa dr tuyên; 

Phi, liic 3 

- Ngu'i có trinh d dai  hçc dt l°ai khá trâ len và tot 
nghip thac si trong th&i gian t11 ngày 01/01/202 den 
ht ngày 31/3/2023 tai Vit Nam cO dim trung blnh 
chung hçc tp dat  tr 8,0 tth len (theo thang dim 10 
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hoc Wang ducmg) hoc ti nuâc ngoãi vâi kt qua 
h9c tp 1oi giói, không qua 35 tu& (tInh dn 
01/4/2023), chua có quy& djnh tuyn ding hoc hqp 
dng lam vic, hçp dng lao dng, có cam kt sau 
khi hoàn thành khóa hçc s v nuâc lam vic theo 
yêu cu cUa Nhà mrâc. 

3. iII so' dy tuyn 

tJhg viên dir tuyn cn ti&i hành np h so trirc tuyn trén cng thông tin din tiir 
cüa Ciic Hçp tác quôc tê và Clic trao dM h9c thut quc gia Ba Lan (NAWA), dông thii 
nOp ho so giây bang tiêng Vit den Cc Hgp tác quôc tê (xem chi tiêt tgi các Ph lyc 1, 
2, 3 và các thông báo cia Gyc trao do! hQc thuqt quôc gia Ba Lan - Phy lyc 4, 5,). 

3.1. N5p /u so try'c tuyên (online) 41i cng f/lông fin diii ti cáa Cic Hip tdc 
quác tê (http://tuyensinh. vied. viz) 

flng vien phài quét (scan) liru li bàn bQ h so b.ng ting Vit sang các files djnh 
dng PDF (rni 1oi tài 1iu quót thành 01 file riêng dung lucmg không qua i MB) 
dê dAng k t4rc tuyên. ThM h?n  dang k' online trên cong thông 
tin http://tuyensinh.vied.vn  den hét ngày 3 1/3/2023. 

3.2. N3p Iu so' tryc tuyên (online) 4i ctng thông tin din tü' cuc trao thi IzQc 
thu?ut quc gb Ba Lan (izttps://progranzs.nawa.gov.pl, 

Sau vông so tuyn, irng viên phài tr däng k trén h th6ng din ttr cüa Cc trao 
dôi hçc thutt quôc gia Ba Lan https://programs.nawa.gov.pl. Thôi hn dàng k online 
trên cong thông tin din tir phIa Ba Lan den I 5h00 ngày 31/5/2023 (theo giO' Ba Lan). 

3.3. N3p !u so gi4y bang  tMng Viçt 

llhg viên chuyn 01 b h so giy chInh thrc bang ting Vit bang thu chuyn 
phát nhanh bão darn tai Ctjc Hçrp tác quc t - B Giáo diic Va Dào tio, 35 Dti C 
Vit, Qun Hal Ba Trtrng, Ha Ni. 

H6 so cn dung trong tüi h so kich thithc 25cm x 34cm, mt ngoài ghi dy di 
thông tin chi tiêt theo phii 1ic quy djnh di vói ho so dir tuyên h9c bong din Hip djnh 
di Ba Lan nàm 2023. 

H so hçip l là h so có dü các gi.y ti quy dnh ô trCn, ducic np trong thôi hin 
quy djnh cUa Thông báo tuyën sinh (bao gôm eâ ho so online và ho so giây b.ng tiêng 
Vit). Ho so np muon sê chi dugc xem xét xir 1 nêu vn cOn chi tiêu h9c bong sau khi 
dâ xét tuyn ho so 1rng viên np ding hn và phIa Ba Lan thông nhãt vic th?c hin xét 
tuyên bô sung. Ngtthi khai ho so' dir tuyên không dñng và nguii xác nhn sai se b xCr 
l theo pháp 1ut. B Giáo dc và Dào to không trà 1ti ho so' trong bat kS'  trnrng hçrp 
nào. 

(Xem them thông tin, các mu van bàn lien quan tgi 02 trang 
web.' moet.gov.vn, icdedu.vn; lien h ho trç' k5 thut khi dãng kfi dr tuyCn theo dja chi 
email: hotrodangkyvied. vn hogc tuyensinh@vied.vn). 
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4. Thô'i hii nhn 1i so' 

sa giy bang ting VitpMi duqc chuyn dn Cic Hcip tác qu& t hin cui 
cüng ngày 31/3/2023 (tinh theo dâu buu din chuyên ho sa den Cic Hqp tác quôc tê và 
thôi gian hoàn thnh däng k online). 

5. Quy tr'mli xét tuyêi. 

B Giáo djc và Dào tto chi xem xét t'rng viên dii tuyn có h sa dy dii, hçip 1 
theo quy djnh vã ctn cr các tiêu chi tuyën chçn sè sci tuyén 1rng viên d d cr vâi phIa 
Ba Lan. 

Ung viên do B Giáo diic vã Dào to d cü &rcrc ChInh phU Ba Lan duyt cAp 
hoc bong rnci thuôc diên trung tuyn va s duac Bô Giao due va Dào tao (Cue Hop tac 
quôc té) thông báo, huâng dan và giài quyêt thu t'ic lien quan tiêp theo dC di hc tai  Ba 
Lan trong tháng 10/2023. Nhng trung hcrp duçic phIa Ba Lan tiêp nhn không thue 
chuorng trinh nay, hoc thuc chung trInh nay nhung không dáp rng day dU quy djnh 
tuyên chçn cüa B Giáo dic và Dào tio, không dr tuyên qua B Giáo diic và Dào to 
theo thông báo tuyên sinh dã dtrcxc ban hành së không duçc cap bü chê d hçc bong cia 
Chinh phU Vit Nam. 

B Giáo disc và Dào tio d ngh các c quan tto diu kin thun Içii cho irng 
vien có dU diêu kiin can thiêt duçc tharn gia d%r tuyên dung thai hin quy djnhi. 

N(7inh:in: 
- Các B và Cci quan ngan B; 
- UBND các tinh/thânh phô; 
- Các Sâ Giáo diic vã Do tto; 
- Các DH, hcc vin, tnrô'ng DH, CD; 
- B trtrOng (d b/c); 
- Các Thu trtràng (d b/c); 
- Cc trtrâng (d b/c); 
- CAc websites: www.icd.edu.vn, 

www.lnoet.gov.vn; 
-BáoGD&TD; 
- Liru: VT, HTQT- 



Phktlucl 

HO SO 
DT TUYEN HQC BONG HIjP DJNH DI BA LAN NAM 2022 

(Theo Thông báo so /TB-]3GDDT ngày Q/i Y12023,) 

TrInk do dãng k2 di,r tuyn: DAI  HQC 

Ngành hçc dãng k thy tuyiv  

HQ và têw Nam, NTh  

Ngày, tháng, näm sinh  

Tnr?ing dang h9c dai  h9c tti Vit Nam  

Ngành dang h9c dal  hçe  

FI khu ththng trü  

Dja chi lien h, s din thoai c djnh và di dng, e-mail (nu co)  

H1 so dir so tuyn (01 b) bling ting Vit gm các tãi 1iu trmnh bay trên giy kh6 A4, 
theo chiêu dcc frang giy và xp theo thfr tur dirói thiy: 

1. Phiu clang k dir tuyn (Mu 1); 
2. Bàn cam kt thrc hin nghia vi,i cüa du hçc sinh (Mu 2); 
3. Bàn sao hçrp I giy cháng mirth nhân dan, the cn cu&c cong dan hoc hç chiu ph 

thông; 
4. Scx yu 12 ljch có dan ánh Va xác nhn cüa UBND phuing/xâ ncii ci.r tri thrgc dóng du 

giáp lai vào ãnh và các trang cl(ing quy djnh. Lixu kê khai dCi thông tin, kê cá nwc  khen 
thueing, k' lut (Mâu 3); 

5. Bàn sao hcrp 1 giy chtrng nhn t& nghip TIHIPT; 
6. Bàn sao hcrp l bang t& nghip THPT; 
7. Bàn sao hcip 1 hçc ba THPT; 
8. Bàn sao hcrp lt giy báo duoc tuyn th.ng hoc giy báo tr1ing tuyn có ghi dim xét tuyn 

vào dai hoc; 
9. Bàn sao hçip 1 bang diem dai  hçc cIa hQc k' I näm hçc 2022 - 2023; 
10. Bàn sao hqp l bang khen, giAy khen, giAy tx chfrng nhn các giâi thuâng quc t, khu 

vIrc, quôc gia,.. .(neu co); 
11. Bàn djch cong chüng sang ting Vit van bàn tip nhn sci b cüa cc sâ dào tao tai Ba Lan 

(neu cO); 
12. Giy khám si'rc khOe cüa bnh vin da khoa cp tinh, thành phó trong do xác nhn dü diu 

kin di h9c nuIc ngoài (Co the tham kháo Mâu 4); 
13. Bàn sao hcxp l giy khai sinh (d& vói ing viên là ngi.rii dan tc thiu s6); 
14. Bàn sao hp 1 h khäu thi.rông trü (d6i vâi mg viên thuc di tuqng uu tién vüng, min 

theo quy djnh hin hành); 
15. Bàn sao hçip l giy chirng nhan con liit si, the thung binh cüa bó/mç dé (nu co); 
16. Các giy t& khác (nu co). 

Luu 5: Các ban sao phái Co XáC nh'zn hcrp l cza cc' quan có thdrn quyen; rn3i loai giáy là nêu 
nhiêu hun 01 trang IhI phOi cO dáu giáp lai; giây ta cO Onh can thrcrc dOng dáii giáp lai vào ánh. 
Ung vien dung là hQc sin/i lO-p  12 khóng yêu thu n5p các güiy fri nc 5,6,9 n/nrng phdi n5p dz 
gidy tO lien quan ye vic üng viên thu5c dôi tupng ducxc tuyên thàng vào dcii /1Qc.  



Mau 1-flU 

PHIEU BANG KY DI) TUYN DI HQC D1I HQC O NL!OC NGOAI 

HQc bng dy tuyn: HQc bng Hip djnh 
Thông báo di tuyn: /TB-BGDDT ngày / /2023 
Nu'ó'c dy tuyän: Ba Lan  

Nganh h9c dy tuy&i:  

Ngw.ti ngü su dyng h9c & nu&c ngoài:  
1. Hç vâ ten  Giài tinh: o Narn o N. 
2. Ngày, tháng, nm sinh:  
3. Giây CMND/Thê ctnci.ràc cong dan s: Ngay cAp: Nui cAp'  
4. H chiêu phO thông so: Ngãy cap: Noi cap'  
5. Dja chi gui thu:  

Din thoai liOn h: C1 djnh: Di dng:  

E-mail:  
6. Trinh d h9c vAn (cao nhAt): o Trung hçc Ph thông 
7. Qua trinh hçc tp: 
1. Trung h9c phô thông: 
Tnrng'  
Dim trung bInh hçc tap: Lap 10 .. Lap 11 Lap 12 

Dim tt nghip THPT  
Xp loai t6t nghip'  
7.2. Dal  hpc/ Cao dng: 
Th&i gian dào tao'  näm. Tr dn  

Trumg:  
Ntr&c:  
H dào tao:  o Chmnh quy o Tai chirc o Khãc (ghi rö):  

NgAnh dào tao'  
Di&n trung birth hçc tp hçc k' I dai  hoc:  

8. Trinh d ngoai ngü': o Co chtrng chi 
Ting Anh: LELTS TOEFL 
Ting  

  

o Chua có chüng chi 
Ngày cAp' Ncii cAp:  
Ngáy cAp' Nai cAp:  

xAc NI1iN CUA C QUAN 
ciY DV TUYEN 

 ngày .......tháng nám 
(Thi Irithng dcrn vj k, 

ghi rö hQ ten và dong dâzi) 

 

 ngày .......tháng nóm  

Ngu'bi ding k du tuyên 
(Kj và ghi rö hQ ten) 

 

o Cao dAng 0 Di hçc 



Mu 2-DH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -  Tir do - Hinh phüc 

BAN CAM KET 

THVC IlIEN NGHIA VIJ CUA DU HQC SINH 
(dành cho ngzthi chua có ccv quan cong tác) 

KInh gCri: B Giáo dc và Dào t?o 

Ten tôi là: Sinh ngày  
Giy CMND/Thê can cuàc cong dan s6: * Ngày cAp: ... Noi cAp:  
H chiu ph thông s6: Ngày cAp: Ni cAp:  
Hin nay là:  
Khi dtrçic Nhà nrtc ct'r di hçc tai  ni.ràc ngoài, tôi tr nguyen cam kt th%rc hin các 
nghTa v1i sau: 

1. ChAp hành nghiém tUe Quy ch quãn l' du h9c sinh a nuàc ngoâi, quy& djnh ccr di 

h9c cUa BO Giáo dic và Dào tao  và chAp nhn các quy djnh hin hành cUa Nhà 

rniâe v tài chInh. 
2. Phn dAu hc top, nghiên cfru d hoàn thành chtrcmg trInh dào tao  dung thai han. 
3. KhOng xin chuyên tnthng, chuyên nixâc hoc thay dôi khoá h9c, chrong trInh h9c. 

Cam kt tfch crc h9c tp, nghiên cru d hoân thành tot chixong trmnh dào t?o  dung 
thai han  &rqc phép. 

4. Nu không hoàn thành khóa hçc, bj buOc  thôi h9c s bi hoàn kinh phi theo qui 
djnh cUa Nhà rnthc. Nu phãi gia han  thai gian hQc tp së tr tUc kinh phi trong th&i 
gian gia han. 

5. Khi kt thUc khoá hoc, v nuàc phãi thirc hin thU tiic báo cáo t& nghip vài B 
Giáo diic và Dào tao  theo quy djnh hin hành. 

6. Cam k& nu trUng tuyn hc bng sê di hQc theo dUng k hoach do B Giáo dçic Va 
Dâo tao  và phIa rniàc ngoài yCu cu. 

Tôi xin cam kt th%rc hin dy dU nhüng diu nCu trên và các quy djnh hin hành 
khác Co lien quan. Nu không thirc hin dUng ban cam kt nay, tôi xin bi hoàn toàn 
bO chi phi dào tao  và hoàn toân chju trách nhim v vic xfi 1 k' lut theo các quy 
dinh hin hành cUa Nhà nuàc. 

 ngày tháng nam  
Ngtrôi cam kt 

(1c)' và ghi •ö hc ten) 



Mu 2-DH 
CAM KET CUA CIA DINH 

Ho và tn b6 (me):  

Cong tác t.i:  

Djachi: * 

d?i din cho gia dmnh du h9c sinh cO ten tren, chirng tôi cam kt: 

- Nhc nh, dung vién du hQc sinh thrc hin dÀy dü nghTa yin  di &rcic quy djnh d6i vài 
dii hQc sinh. 

- Cirng du h9c sinh bM hoân kinh phi d duçc Nhá nixâc cp nu du h9c sinh khOng 
thirc hin dung cam kêt. 

, ngày tháng.......näm 
Bô(me) 

(lcj' và ghi rô hQ ten) 



CONG HOA XA HQI CHU NGHLA VIT NAM 
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

Anh mAu 
4x6cm 

(co dóng dâu 
giáp lai cüa 
cUa cci quan 
xác nhâri i' 

lich) 

sc YEU LY LICH 
TV THUI4T 

HQ Va tên Nam, n1t:  
Sinh ngày tháng närn  

Noi i däng k h khu thi.ring trü hin nay:  

Chrng mirth thu nhân dan s& Noi cap:  
Ngay .tháng .nm  

sé Din thoii lien h: NhA riêng .; Di dng  
Khi cn báo tin cho ai? O dáu?: 

Kjhiu:.............................. 

1 

Miu3 



Flo Va ten:  131 danh:  

Ten thring gQi:  

Sinh ngy thang nIrn.. Tai:  

Nguyen quán:  

Noi dng k thtr&ng trü hin nay: 

Dan tc Ton giáo:  

Thãnh ph?Ln gia dInh sau cãi each rung dt (holc cãi tio cong lhung nghip)  

Thânh phAn ban than hin nay:  

TrInh dO vn hoá .Ngoi ng&:  

TrInh dO chuyên mOn:  Loi hInh dào t?o  

Chuyên ngành dào to:  

Kt np Dãng cong san Vit Narn ngày tháng nAm  

Nth k& nap:  

Ngãy váo Doãn TNCSHCM ngày tháng näin:  

Ncii kt ntp:  

Tinh hinh sirc kho& Cao im Can n.ng kg 

Ngh nghip hoIc trInh dQ chuyCn rnôn:  

Cp bic Lucing chmnh hin nay:  

Ngây nhp ngU Ngãy xutt ngü:  

L do:  

HOAN CANH GIA D!NH 

1-19 và ten b6: Tui Ngh nghip  

Truàc each mng Thang 8 1am gI? 6 dâu?  

Trong kháng chin chng thrc dan Pháp lam gI? 6 dáu? 

Tr narn 1955 dn nay lam gi? 6 dâu? (Ghi rö ten co quan, xi nghip hin nay dang lam) 

2 



HQ và ten m   Ngh nghip  

Trtràc each mng Tháng 8 1am gi? O dâu?  

Trong kháng chin chng thirc dan Pháp lam gi? O dâu?  

TCr näm 1955 dn nay lam gI? O dâu? (Ghi rO ten c quan, xi nghip hin nay dang lam) 

HQ VA TEN ANH CH EM RUQT 

(Ghi nJ ten, tu6i, cI: ô, ngIu ngI:ip và grIn/i dJ chin/i trj cfia 11mg ng:th) 

3 



HQ và ten vq hoc chng Tui:  

Ngh nghip:  

Nii lam vic:  

Ch a hin nay:  

HQ Va ten các con: 

1) Tui: Ngh nghip:  

2)  Tui: Nghnghip:  

3) Tut!1: Ngh nghip:  

4) Tu&: Ngh nghip:  

5) Tu6i: Ngh nghip:  

QUA TRINH HOJT DQNG CUA BAN THAN 

Trthángnäm 
dn tháng Lam cong tác gi? u dau? thu chuc vii gi? 

KIIEN TIIU'O'NG VA KY LUiT 

Khen thuâng:  

K 1ut:  

LÔI CAM DOAN 

Tôi xin cam doan nhctng 1i khai trën 1t di'mg sr thrc Va chju trách nhim v 
nhtng liii khai do. Nêu sau nay ca quan cO thâm quyên phát hin van dé gi khong 
dung. Tôi xin chap hành bin pháp xü 1' theo quy djnh./  

,ngày......t/záng......närn 
Xãc n1in cüa Thu tru'&ng Co quan, NgirOi khai k ten 

Xi nghip, Chü tch UBND X, Phtrô'ng 

4 



iviau 4 

LIEN BQ GIAO DUC  vA HOT DONG CLAM D!NH  Y KHOA 
DAOT3O—YTE 

GIAY CH1NG NH.N sUc KHOE 

Anh 

Hç vã tn Ngiy, tháng, näm sinh  

Ngh nghip Nam, nO  

Co quan  

Ch  

I. TINH TRLNG THE LC 

Chiu cao  - .(cm) 

Can nng - -    .(kg) 

Vôngngc (cm) 

Th&ra  (cm) 

HIt vào    (cm) 

Trungbmnh  ...(cm) 

5. XET NCHIM I-(UYET HQC, SINH VAT, SINH bA  

X quang  

KET LUAN 

a. TiNH IHNH S(fC KROE  

b. DtJ HAY KHONG DU S(JC KHOE DE DI flçc  

Ngãy .thng  nm 2021 

CHU TICH HQ! DONG KY TR(NG DOAN KILAM KY 

Bic s khám  

[I. BNH TAT 

1. NQI KHOA 

- Tun hoàn mach  

 In /phüt 

-Huytáp 

Ti da  mmIHg) 

Ti thiêu  mm/Hg) 

-Tim  

-PhÔi  

Bácskhám  

- Da dày 

Bácsjk1iam  



2. TAM THAN, THAN KINH 

Bat s khám  

- Tai MÜi HQng  

- Thinh hyc, nói thtrung 5m 

Ti phãi)  

Tai trâi  

Bács khám  

3. NCOI KHOA 
N6i thm O,5m  

- Dä m  
Tai phãi  

- Thoi gian 
Tai trái  

- He vn dng, ct sng 
- Bnh v T.M.}(  

- Chi trên 
Bãc s khám  

- Clii duüi 
- Rang ham mt  

- KIIÔp 
Bác s5' khãm  

-Xirong 
-Phykhoa  

-Co 
BIcs5khãm  

- Tim mach 
- Da liu  

- Hu mon 
Bác s IdiOm  

- Tit niu, sinh dc  

- Khôi u  

BOc s IdiOm  

4. CHUYEN KHOA 

-Mat  

Không kmnh  

PhOi  

TrOi  

Cókinh  

PhOi  

TrIi  



Phii 1c 2 

HO SO' 
DIJ TUYEN HQC BONG HIP DINH DI BA LAN NAM 2023 

(Theo Thông báo s6 86' /TB-BGDDT ngày & / 4'2O23) 

TrInh d däng k9 dir tuyn: TH1.0 Si 

Nganli hçc c1ng k dir tuyn  

119 V tên Nam, N  

Ngay, tháng, näm sinh  

C quan Cong tác (16i vOi ngthi clang cOng tác) hoc ca sr giáo dc vira t& nghip (di vài 
ngu&i chua Cong tác)'  

Ngành hc dà t6t nghip'  

H khu thuing trCv  

Dja chi lien h, s6 din thoi c6 djnh và di dng, e-mail (nu co)'  

H so' dr so' tuyén (Ct b) bithg ting Vit gm các tài lieu trInh bay trén giy kh A4, 
thco chiu d9c trang giãy vâ xêp theo thü' tir dtrói day: 

1. Phiu clang k dr tuyn (Mu l-SDH); 
2. Cong van cUa Co quan cr dr tuyên, tnthng hyp mg viên mi t6t nghip di h9c chua cong 

tác thI np bàn cam kêt ye vic lam (Mâu 6); * 
3. Bàn sao hçip l các quyet djnh tuyên dung, thuyên chuyên cong tác, hqp dông lam vic, hçxp 

dng lao dng; * 
4. Bàn sao hçip 1 so bâo hiêm xã hi dôi vâi tri.thng hçp l'rng viên là ngtrsi lao dng hçp dông 

(khOng phài là cong chüc, viên chrc) hoc giâyxác nhn clang báo him xâ hi do co quan 
cong tác và cci quan báo hiêm xâ hi xác ithn (Mâu 4) nu chua ducic cap so bão hiêm xA hi; 

5. Bàn cam kêt nghTa vii cCia km h9c sinh ducic ci'r di h9c nuâc ngoài co xác nhn cUa cci quan 
(Mâu 2a-SDH clOi vâi ngu1i clang cOng tác), có kiên bâo lành và chü k cüa bO, mc hoc 
ngui dai  din hcip pháp (Man 2b-SDH dôi vâi ngthi chi.ra cong tac); 

6. Bàn sao hcip I giây chthg minh nhãndân, th can cuâc cong dan hoc hchiêuphô thông; 
7. So yêu l lich (Mâu 2c-BNV/2008 dOi vol ngithi clang cong tác hoc Mãu 3 dOi vOi ngtthi 

chua cong tác),di.rcic cong dâu giáp lai vào ành và các trang dtng quy djnh. Luu kê khai 
dü thông tin, kê Ca m1e khen thuâng, k5' 1u.t; 

8. Bàn sao hcp l bAng tot nghip, bang diem toàn khOa di h9c (tru&ig hçTp vAn bang do nurc 
ngoài cap phái np bàn djch hcip 1 sang tiéng Vit); 

9. Bàn sao hcrp 1 giây chirng ,nhn vAn bAng tuGng duong do Cc QuAn l chat krcmg - B 
Giáo diic và Dào t?o cap (dôi vOi trIrng hçp tot nghhp di h9c 0 nuOc ngoAi nhi.rng không 
do B Giáo dc và Dào to c1r di hçc hoc tOt nghip các chucing trmnh dâo to dii hçc phOi 
hcrp vOi nuOc ngoãi thrc hin tti Vit Narn); 

10. VAn bàn dê ccr, tiëp nhn h9c chuyên tiCp sinh thc si cüa co sO dào to tron nuOc và ti Ba 
Lan (nêu Co và nu bang tiêng ni.iOc ngoài thI phái np bàn djch hçip 1 sang ting Vit); 

11. Giây khám sirc khOe cüa bnh vin da khoa cp tinh, thành phô trong do xác nhn dü diêu 
kin di hQe nuOc ngoài (có the tham khâo Máu 5); 

12. Danh mvc  các cong trmnh nghien ciru d cOng bo hoac giây cOng nhn cong trInh nghien ctu 
(neu cô) có xác nhn cCia co quan cO thâm quyen; 

13. Các giy t?.i khác (neu cO). 
Lieu : Cc bá,z sao, ban djch phthi Co xác iman hctp 1 c4a cc quan c6 51hãm quyên; rnç51 lozi 
gidy tO' nêu nhiëu hctn 01 trang thI phái cO dáu giáp /ai; giây tO' cO Onh can duçrc dOng dâu giOp 
lai vào Onh. 



1.tIII HIC 

HO SO 
D1r TUYEN HQC BONG HIV DJNH DI BA LAN NAM 2023 

(Theo Thông bdo s 8 /fB-BGDDT ngày £Z / 21/2O23) 

Trinh d däng k dr tuyn: TIEN SI 

Ngãnh hçc däng k3 dti'  tuyêir  

1-19 và tén Nam, NCt  
Ngày, tháng, nàm sinir  
Ci quan cong tác (dii vâi ngu1i dang cong tác) hoc cci th giáo dic vera téit nghip (d& vài 
ngtrii chua cong tác)'  

Ngânh hQc d t& nghip  

ITO khiiu thixng trCv  

Dja chi lien h, s din thoti c6 djnh và di dng, e-mail (nu co)'  

H s0 dy s0 tuyn (01 bO)  biig ting Vit gôni cáe tài 1iu trInh bay trén gily kh A4, 
theo chiêu dQc trang gi!*y và xp theo thü ti1 du*i dily: 

1. Phiu däng k dr tuyn (Mu 1-SDI-I); 
2. Cong van cüa ci quan ci dr tuyên, tnrng hp rng viCn m&i tht nghip di hçc chua cong 

tác thi nop bàn cam kCt ye vic lain (Mâu 6); 
3. Bn sao hcp 1 các quyt djnh tuyn diging, thuyên chuyCn cong tác, hçxp dong lam vic, hcip 

dOng lao dng; 
4. Bàn sao hqp 1 sO bâo him xâ hOi  di vài trithng hçp img viCn là ngui Lao dng hqp dông 

(không phãi ia Cong chcrc, viên chrc) hoc giây xác nhn dóng bão hiêm xa hOi do c quan 
cong tác vàca quan bào hiem xà hQi xác nhn (Mâu 4) nêu chua dtxc cAp so bAo hiCm xà hi; 

5. Bàn cam kêt nghia viii ccia km bce sinh duçic cir di hc ntrâc ngoAi có xAc nhn ca c quan 
(Mâu 2a-SDH dOi vâi ngui dang cong tác), có kiCn báo lAnh Va ch( k cüa bô, m hoc 
ngthi di din hçp phAp (Mâu 2b-SDH dôi vâi nguii chua cong tác); 

6. Bàn sao hqp l giy chcrng minh nhAn,dAn, the can cirác cong dAn hoc h chiêu phO thông; 
7. S yeu 1' ljch (MAu 2c-BNV/2008 dôi vol nglx&i dang cOng tác hoc MAu 3 dOi vOi ngui 

chixa cong tAc) duçic dóng dAu giáp lai vào Anh và cAc trang dung quy djnh. Liru ? kê khai 
dü thông tin, kê câ mic khen thixOng, k' lut; 

8. Bàn sao hp l bang t6t nghip, bAng diem toàn khóa di hoc, thte si (trung hçip van bang 
do nuOc ngoài cAp phAi nç5p bàn djch hçp I sang tiêng Vit); 

9. Bàn sao hçip 1 giAy chirng nhn van bang ttrcing dircmg do Cic QuAn l chAt hrçing - 
Giáo dc và Dào to cAp (dôi vOi trung hqp tOt nghip di hçc, thtc sT 0 nuOc ngoài 
nhi.rng không do BO GiAo diie và Dào tio c1r di hc hoc tOt nghip cAc chucing trinh dào to 
di hc phoi hcip vOi nuOc ngoAi thrc hin ti Vit Nam); 

10. VAn bàn dê ccr, tiêp nh.n hc chuyên tiêp sinh tiên sT cüa cci sâ dào tio tron nuOc vA ti Ba 
Lan (neu cO và neu bang ting nlxOc ngoài thI phAi np bàn djch hqp 1 sang tieng Vit); 

11. Giây khám src khôe cua bnh vin da khoa cAp tinh, thành phO trong do xác nhn dci diCu 
kin dj hç nixOc ngoài (cO the tham khAo MAu 5); 

12. 'fóm tAt dë cucrng nghiên ethi trong khoAng 02 trang khO giAy A4 CO xAc nhn ccia HOi  dong 
khoa hçc nba truOng hoc giáo six d ccr hc chuyn tiêp sinh, giáo sir nh.n huOng dan; 

13. Danh m1Ic cAc Cong trinh nghiCn cüu dä Cong bô hoc giAy cOng nhn cOng trInh nghiCn ccru 
(iieu cO) cO xAc nhn ccia cci quan có thAm quyen; 

14. CAc giAy tc khác (nêit co) 
Lwzi :  Các ban .yao, ban dch phOi có xác nhn hcrp I cia co' quan cóthám quyên; inói loii 

gidy ì'à né'u nhiêu hon 01 (rang (hi p/ia! có dãu giáp la!, giáy & có an/i can dwQc dóng dâu giáp 
lai vâo ánh.  



Mh 1-SBH 

PHIEU BANG KY D TUYEN DI HQC TH1C SI/TIEN sI O NUOC NGOAI 

HQC bng d,r  tuyn: H9c bng Ilip djnh 
Thông báo diytuyn: /TB-BGDDT ngày / /2023 
Trmnh d dir tuyn (ThS, TS):  
Nu'rc dijr tuyn: Ba Lan  
Ngành hQc dr tuyn:  
Ngoi ngü sü dting hçc & nuóc ngoài:  
1. Hç và tên GiOi tInh: o Nam o N0, 
2. Ngày, tháng, nm sinh:  
3. Gity CMND/Thê can crc cong dan s6: Ngày câp Noi cAp  
4. H chiêu phô thông so: Ngày cp Nai câp  
5. Chirc vIj và co quan dang cOng tác:  

Thuc B, Ngành, Tinir  
6. DjachigCrithu:  

Din thoai: Co quan: Nhà riêng:  
Di dng: E-mail:  
7. Trinh d ngo?i ngui: o Co chirng chi o Chua cO chüng chi 
Ting Anh: JELTS TOEFL Ngày cp Ncii cp:  
Ting Ngàycp Naicáp:  
8. Trmnh d h9c v&n (cao nht): o Dti hQc o Thac sT o Tin si 
9. Qua trinh dào tao: 
9.1 Dai hQc: 
Loui h9c bang':  
Thii gian dão tao  nam. Tü  dn  

Tnrông:  
N.rôc:  
H dào tao:  o ChInh quy o Tai  chirc o Khác (ghi rO)  

o Dão tao phi hqp: 
Co so giáo dc trong rnrOc: Th&i gian: tCr  dn  
Co sO giáo diic ni.rOc ngoâi: ThOi gian: tcr  

Ngành dão ta0  
Di&n trung bInh h9c top toàn khóa:  
Dim bão v luOn van t6t nghip (nu co)  
Loai t& nghip (nu cO)  
(Nêu không phãi là thang dirn 10 thi cn ghi rO dim h9c tp /thang dim cüa nai hQc và tinh 
quy d6i tuong duong sang thang dim 10, kern theo bàn sao thông tin chinh thOc v thang 
dirn, xp l°ai  cüa ncii h9c). 

9.2 Thc sT: 
LoihQcb6ng':  
Th?xi gian dâo ta0 nãrn. ir dn  
1'ri.thng:  
Ni.rOc:  



H dào tao: o Chinh quy o Ti chc o Khác (ghi rô):  
o Dào to phi bctp: 

Co sâ giáo dic trong iiIsc: ThM gian: tr dn  
Ccx so giáo dc nuOc ngoài: Thài gian: tir  dn  

Nganh dào to  
Dini trung binh h9c tIp toàn khóa:  
Dim bào v Iun vim t& nghip (nu co)  

Loi t6t nghip (nu co)'  

(Nu khOng phài là thang dim 10 thI cn ghi rô dim h9c tp /thang dim ca ncxi hçc và tInh 
quy d6i tuong dtrong sang thang dini 10, kern theo bàn sao thông tin chfnh thirc v thang 
dim, xp 1oti cUa noi hçc). 

9.3 Tién sT: 
Loihçcbng':  
Th&i gian dáo t?o'  nArn. Tr dn  
Tru?ing  
Nuâc:  
H dão tao: o ChInh quy o Ti chüc o KhAc (ghi rô):  

o Dào t?o  ph6i hop: 
Co sO giáo dic trong nuOc: Th&i gian: tr . . .dn  
Co sO giáo dic mrOc ngoài: ThOi gian: tii  dn  

Ngành dào t?0  
10. Nhn xét, dánh giá phrn chztt dao  dirc, I6i s6ng (do Thu trirOng co quan cong tàc, co quan 
giOi thiu dr tuyn ghi): 

xAc NHN CUA cc QUAN 
cU' Dçf TV YEN 

 ngày .......tháng nãm  
(Thu lrwóng dan vj k, 

ghi rö hçi ten và dóng dáu) 

 ngày ....... thang nárn  
Nguôi däng k dir tuyên 

(K Va gui rö hQ ten,) 

Gui c/ia: 
'Ghi rö loqi hpc bOng, cy the n/nr sau (chi can dien sO ghi dwái dOy): 
(1) llQc bang do ngn sách Nhá nwc VietNam  cp (BO Giáo dc và f)ão tao cr di h9c); 
(2) Flpe bng theo các dë an dào tao phi hçip duqc B Giáo diic vã Dáo tto cup kinh phi; 
(3) Hpc bong din 11 ip djnh (B GiAo dc và Dào tao  cir di hpc); 
(4) Hpc bong do ca so giáo due ntrc ngoài/cci quan, t chuc quc t cap (ghi rO ten nai cap hpc bong); 
(5) Ngun tái trct khuc hoc ti,r tue kinh phi. 



Mu 2a-SDH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc IIp  - Tir do -  Hnh phile  

BAN CAM KET 
THVC HIN NGHIA Vt) CUA DU HQC SINH 

(dành cho ngithi clang cong tàc tçzi c0 quan, dc/n v/, cl/a phuv'ng) 

KInh gi:ri: B Giáo dic va Dào tto 

Ten tôi là: Sinh ngày  
Giy CMND/Thé can ciràc cong dan s& . Ngay cAp: ... Ncyi cAp:  
H chiu ph thông s: Ngày cAp: Nai cAp:  
Hin nay là:  
Khi thrqc Nba nithc cü di hçc tai nuàc ngoài, tôi tir nguyen cam kt thrc hin các 
nghia vi sau: 
1. ChAp hành nghiern t1zc Quy ch quân 1 du hQc sinli a mràc ngoài, quyt djnh cü di 

hoc cüa BO Giáo diic và Dào tao,  càa c quan chü quân và chAp nhn các quy dnh 
hin hành cüa Nhà mràc v tài chInh. 

2. Không xin chuyn trtrng, c1iuyn nuóc hoc thay di khoá hgc, chung trinh h9c. 
Cam k& tIch crc hçc tp, nghiên efru d hoân thanh t& chung trInh dào tao  ding 
thai han  &rc phép. 

3. Nu không hoàn thành khóa h9c, bj buOc  thôi hpc së bi hoàn kinh phi theo qui 
djnh cUa Nhà nuâc. Nu phài gia han  thai gian h9e tp s t1r tüc kinh phi trong thôi 
gian gia han. 

4. Khi k& thüc khoá hçc, v nuóc phái thirc hin thu tijc báo cáo tt nghip vâi B 
Giáo diic và Dáo tao  theo quy djnh hin hành. 

5. Cam kt lain vic lâu dài cho c quan dâ cir tôi di hçc hoc theo sr diu dng cüa 
Nhà nuac. 

6. Tip tVc  dong báo hirn xà 1iti trong thai gian di hçc & nuâc ngoài. 
7. Cam két nu trüng tuyn hQc bang s di hçc theo dung k hoach do BO Giáo dc 

và Dào tao  và phia rnrOc ngoâi yeu cAu. 

Tôi xin cam két thrc hin day dU nhng diu nêu trên và các quy djnh hin hành 
khác có lien quan. Nu không thrc hin dung bàn cam k& nay, tôi xin bi hoàn toàn 
b chi phi dào tao và hoàn toân chju trách nhiin v vic x l k' lut theo các quy 
dlnh hin hành cüa Nhà nuâc. 

 ngày ......tháng nàm  
Ngithi cam k& 

(Içj và ghi r5 hQ ten) 



Mu 2a-SDH 

Xác nhn bão 1Inhi cüa co' quan tuyn chon và gió'i thiu ngu'ài dir tuyn: 

 xác nhan bâo 1nh ông/bà 

hien dang là (bién ch/hçip dng) cüa  
Chüng tôi cam kt thire hin trách nhim: 
1. Tip nhn 1aj  và b trI cong tác phU hcip vOi chuyên mon và trinh do dào tao sau 

khi t6t nghip a rnrâc ngoài v. 
2. Giüp &c, tao diu kin d ông/bã có ten trén duçic tip tVc  dOng bão him xâ hOi 

trong thai gian di dão tao  r ntxâc ngoài. 
3. Phi hqp vâi các cci quan lien quan trong vic yeu cu Ong/bã CO ten trén thc hin 

dUng nhung cam k& néu trCn. 

 ngày tháng nàm  
ThU truang /Giäm d6c/Hiu trtr&ng 

(Ky, ghi rö hQ ten và dóng dâtu) 



Mu 2b-SDH 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHLA VIT NAM 
De 1p - Tir do  - Hanli phüc 

BAN CAM KET 

THIIC HIILN NGHIA V1J CUA DU HQC SINH 
(dành cho nguài chzra có co quan cOng tác,) 

KInh gui: B Giáo diic và Dâo tao 

Ten tôi là: Sinh ngày  
Giy CMND/Thé cn ci.ric cong dan s& . Ngày cp:  . Ncii cp:  
HO chiu ph thông s& Ngày cap: Nai cp:  
Hin nay là:  
Khi dixqc Nhà ntrâc cu di h9c tai  mràc ngoãi, tôi tr nguyen cam k& thc hin các 
nghia vi sau: 

1. Chp hânh nghiém tüc Quy ch quán l du hQc sinh & nithc ngoài, quyt djnh c.'r di 
h9c cüa BO Giáo di1c và fMo tao  và chip nhn cãc quy djnh hin hânh cCia Nhà 
nuàc v tài chInh. 

2. Phn dAu h9c tip, nghiên ciru dhoãn thành chirnng trinh dào tao dung thai han. 
3. KhOng xin chuyén tru&ng, chuyên ntrâc hoc thay dôi khoá hçc, ch.ring trInh hQc. 

Cam két tich circ hQc tap, nghiên cru d hoàn thành t& chwing trInh dào t?o  dóng 
th&i han  thrqc phép. 

4. Nu khOng hoàn thânh khóa hQc, bj buOc thôi hQc s bi hoàn kinh phi theo qui 
djnh cüa Nhà nixóc. Nu phãi gia han  th&i gian hçc tp s tir tüc kinh phi trong th&i 
gian gia han. 

5. Khi két thüc khoá hçc, v nixâc phâi thrc hin thu tiic báo cáo t6t nghip vài BO 
Giáo dc và Dào tao  theo quy djnh hin hAnh. 

6. Cam kt nu tráng tuyn hQc bang s di h9c theo dung k hoch do BO Giáo dc và 
Dào tao  vã phia nis&c ngoài yCu cAu. 

Tôi xin cam kt thc hin d.y dU nhthig diu nêu trên và các quy djnh hin hành 
khác có lien quan. Nu khOng thtrc hin dung ban cam kt nay, tôi xin bi hoàn toãn 
bO chi phi dào tao và hoàn toàn chju trách nhiin v vic xcr 1 k' lut theo các quy 
djnh hin hAnh cüa Nhá nuàc. 

 ngày tháng näm  
Ngix&i cam kt 

(/cj và ghi rö hQ ten) 



Mu 2b-SI)iI 
CAM KET CUA CIA DiNH 

Ho vâ ten b (m):  

Cong tác t?i:  

Diachi:  

di din cho gia dInh du hpc sinh CO ten trén, chüng tôi cam kt: 

- Nhc nhô, dOng  viën du hc sinh thrc hin dÀy dU nghia vp cia duxqc quy djnh di vOi 
du h9c sinh. 

- Cüng du h9c sinh bi hoan kinh phi cia dtrçc Nhà mrâc cp nu du hçc sinh không 
thrc hin dung cam két. 

, ngày .....tháng....... nám 
Bô (me) 

(k Va gui rô hQ tên) 



Mu 2C-BNV/2008 
Cci quan, darn vj có thm quyn quãn 1 CBCC  

Car quan, darn vj sr diing CBCC  

 

S YEU L' L!CH CAN BQ, CONG CHUC 

1) HQ và ten khai sinh (vi& ch in hoa):  

2) Ten gi khác:  

3) Sinh ngày: ... tháng ... narn , Giài tInh (narn, n&):  

4) Noi sinh: Xâ , Huyn , Tinh  

5) Qué quán: Xã , Huyn , Tinh  

Anh rnãu 
(4 x 6 cm) 

6) Dan tOc: , 7) Ton giáo:  
8) Ncii dang k b khAu ththng trü:  

(S6 nhà, di.rrng phó, thânh phi, xórn, thôn, x, huyn, tinh) 

9) Nan a hin nay:  

(S nhà, di.rmg ph& thânh ph& xóm, thôn, xii, huyn, tinh) 

10) Ngh nghip khi di.rçic tuyn dung:  
11) Ngay tuyn diing. .......I......, Ca quan tuyn dung:  
12) ChCrc viii (chiirc danh) hin tai:  
(Vè chfnh quyn hoic Dáng, doàn th& k cá chüc viii kiêm nhiin) 
13) Cong vic chInh thrcic giao:  

14) Ngach cong cht'rc (vién chc): , Ma ngch:  
Bc hrarng , H sô , Ngày hi.rang:. . .1.. ./......, 
Phi dip chüc viii , Phit dip khác:  
15.1- TrInh d giáo dc ph thông (d tt nghip lap my/thuc li nào):  
15.2- TrInh dO chuyCn mon cao nh1t:  

(TSKH, IS, ThS, cir nhân, k su, cao ding, trung dip, sci dip, chuyên ngânh) 
15.3- L' luân chinh tr:  15.4-Quãn 1 nha nuâc:  

(Cao dip, trung cAp, sci cAp và tuarng duarng) (chuyên viên cao cAp, chuyên viên 
chmnh, chuyén vién, can sir, ) 

15.5- Ngoi ngct , 15.6-Tin h9c:  
(Ten ngoai ng& + Trmnh dO A, B, C, D ) (TrInh dO A, B, C, ) 
16) Ngáy vâo Dãng COng  san Vit Nam:. ../. ../......, Ngày chInh thixc:. . .1...! 
17) Ngày tharn gia t chcrc chfnh trj - xa hOi:  
(Ngày tharn gia t chrc: Doàn, HOi, Va lam vic gi trong t6 ehcrc do) 
18)Ngay nhp ngü:.../.../......, Ngày xut ngU: . . .1.......... Quân ham cao nhAt:  
19) Danh hiu thrçic phong tong cao nhât  



(Anh hung lao dng, anh hcing lc hrçing vU trang; nhà giáo, thày thuóc, ngh si nhân 
dânvàuutU,...) 

20) Sâ trtthng Cong tác:  
21) Khen thi.thng: , 22) K' 1ut:  
(Hinh thiic cao nht, nàm nao) (v dâng, chInh quyn, doàn th hinh thrc cao 

nhât, näm nào) 

23) TInh trng sirc khoê: , Chiu cao:..., Can nng kg, NhOm maw  
24) Là thtwng binh hong. ..../......, Là con gia dInh chinh sách:  

(Con thixng binh, con 1it si, ng.rYi nhirn chAt dOe 
da cam Dioxin) 

25) S6 chthig minh nhân dan: Ngày câp. ......./...... 
26) So so BHXH:  

27) Dào t?o,  bi dthng v chuyn môn, nghip vii, 1 1un chfnh trj, ngoi ng, tin h9c 

Ten tnrông Chuyên ngành dào 
140, bôi diing 

Tfr tháng, närn - 
den tháng, narn 

Hlnh thi'rc 
dào tao 

Van bang, 
chirng chi, 
trInh dO gi 

/  -I 

/  - / 
/  - / 
/  - / 
/  - / 
/  - / 
/  - / 
/  -/ 

Ghi chz: Hinh thirc dào tao: ChInh quy, 141 chrc, chuyen tu, bi dung ... .1 Van bang: 
TSKH, TS, Ths, Cir nhân, K5' su  

28) Tom tt qua trInh cong tác 

Tfr tháng, nAm dn 
tháng, nArn 

Ch(rc danh, chrc vii, dcrn vj cong tác (dáng, chinh quyn, doàn 
the, to chrc x hOi),  kê ca thai gian ckrçic dão tao,  bôi during ye 

chuyen mon. nghip v11,  

2 



29) Dtc dim ljch sfr bàn than: 

- Khai rO: bj bt, bj tci (t1r ngày tháng näm nào dn ngày tháng nAm nào, dau), dA khai 
báo cho ai, nhung van dê gI? Bàn than có lam vic trong chê do Cu (cci quan, dan v 
nào, dja diem, chirc danh, chrc vi, th?yi gian lAm vic ....) 

- Tham gia hoc có quan h vâi các to chirc chinh trj, kinh tê, xA hi nAo 0 mxâc ngoAi 
(lam gI, t chrc nAo, dt trii s& a dâu ?): 

- Co than nhãn (Cha, Mc, Vçi, Chng, con, anh chj em ruOt) nuâc ngoAi (lam gI, dja chi)? 

30) Quan h gia dInh 

a) V bàn than: Cha, Mc, Vq (hoc chng), các con, anh chj em rut 

M6i 
quan h 

Hç Va ten 
NArn 
sinh 

Quê quán, nghê nghip, chirc danh, chi'rc 
v11, dan vj cong tác, h9c tsp, nai a (trong, 
ngoAi n.râc); thAnh viên các t chi.rc chInh 

trj-xAhi ) 
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a) V ben vçi (hoc chng): Cha, Mc, anh chj em rut 

M6i 
quan h 

FIQ Va ten 
Nm 
sinli 

Que quán, ngiiô nghip, chi'rc danh, cht'rc 
vi, &in vj Cong tác, hçc tap, nai ô (trong, 
ngoài mràc); thành viên các t6 chirc chinh 

trj-xühi ) 

31) Din bin qua trmnh lirang ca can b, cOng chic 

Tháng/näm 

M ngch/I4c 

H s6 hrcing 

32) Nhn xét, dánh giá cüa cy quan, dcin vj quãn 1 va si'r dung can bO,  cong chrc 

 

Ngày  tháng nãrn  

ThU tru'ô'ng co' quan, don vj quän 1 
và sfr dyng CBCCVC 

(K ten, dóng dáu) 

  

Ngtrôi khai 
Tôi xin cam doan nhng 1i 
khai trén day là dUng sij that 

(K ten, ghi rO hç ten) 
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x Mau 3 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

Anh mAu 
4x6cm 

(CO dOng du 
giáp lai cüa 
cUa ca quan 
xác nhn ly 

ljch) 

S€ YEU LY L!CH 
TV THUI4T 

H Va tn Nam, n:  

Sinh ngày thang nAm  

Nii & ding k h khu tht.thng trñ hin nay:  

Chfrng minh thu nhân dan s& Nai cAp:  

Ngày .tháng ,nAm  

S Din thoai lien h: Nhã riêng ; Di dng  

Khi cn báo tin cho ai? O dâu? S din thoii? Email?:  

Kjhiu:.............................. 

1 



Flçvàtên: Bidanh:  

Tn ththng g9i:  

Sinh ngày tháng nm Tti:  

Nguyen quán:  

Noi ding k thuarng trü hin nay:  

Dan tc Ton giáo:  

Thành phAn gia dinh sau cãi each rung dt (hoc cài tao  Cong thring nghip)  

Thánh phAn bàn than hin nay:  

TrInh dO van hoá .Ngoi ng:  

TrInh dO chuyên môn: . Loi hInh dão tao  

Chuyên ngành dào tao:  

K& np Dãng cong  san Vit Nam ngày tháng .......nam  

Ni kt nap:  

Ngày vào Doàn TNCSHCM ngày tháng näm:  

Nxi k& nap:  

TInh hInh si1e khoé Cao im Can nng kg 

Ngh nghip hoic trmnh dO chuyêri rnôn:  

CAp bc Lucxng chinh hin nay:  

Ngây nhp ngü Ngày xuât ngfi:  

Ldo:  

HOAN CANH GIA D!NH 

HQ và ten b6: Tui Ngh nghip  

Truâc each rnng Tháng 8 1am gI? (3 dâu?  

Trong kháng chin chng thrc dan Pháp lain gI? (3 dâu?  

Tr nàm 1955 dn nay lam gI? OdAu? (Ghi rO ten c quan, xi nghip hin nay dang lam) 

2 



HQ vã ten m  * ..Tui Ngh nghip  

Trirâc each rnng Thang 8 1am gi? O dâu?  

Trong kháng chin ch6ng thrc dan Pháp lam gI? O dâu?  

Tü nAm 1955 dn nay lam gi? O dâu? (Ghi rö ten co quan, xi nghip hin nay dang lam) 

HQ VA TEN ANR CR! EM RUQT 

(Ghi To ten, tu61, cIu ó, ng/i ngI:ip và frInl: ct c/tin!, trj cáa th'ng ngithi) 

3 



HQ và ten vçi hoc chng Tu6i:  

Ngh nghip:  

Nui lam vic:  

Ch a hin nay:  

HQ vá tCn các con: 

1)  Tui: Ngh nghip:  

2)  Tui: Ngh nghip:  

3) Tu&: Ngh nghip:  

4)  Tu6i: Ngh nghip:  

5)  Tui: Ngh nghip:  

QUA TRINIT HOT BONG CUA BAN THAN 

TirthángnAm 
dn thang näm Lam cong tác gI? u dau? thu chuc vi gi? 

KHEN THTJONG VA K'c LUILT 

Khen thu&ng:  

K 1ut:  

LI CAM DOAN 

Tôi xin cam doan nhng 1i khai trên là dUng sr thirc vã chju trách nhim v 
nhng lai khai do. Nêu sau nay c quan có thm quyen phát hin vAn d gi không 
dung. Tôi xin chap hãnh bin pháp xCr 1 theo quy djnh./  

,ngay......tháng......nám 
Xác nliãn cUa ThU tru'&ng Co quan, Nguri khai ky ten 

Xi nghip, ChU tich  UBND Xä, Phu&ng 

4 



Man 4 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc1p-Tirdo-Hnh phác  

 ngày tháng nám 

GIAY xAc NHiN 

KInh güi (Thu tru*ng don vl ngu'ôi lao dng dang lam vic)  

Ten tôi là: CMND s6:  

Chirc danh:  

1-Iin dang lam vic tai:  

Dong BHXH t?i BHXH:  

D nghj dan vj xác nhIn cho tôi dang tham gia BHXH tai dcrn v. 

L do xác nhân:  

Xác nhn ciia dan vj Ngxâi d nghj 
(K5 ten, dóng dãu) (K rö hQ ten) 

Xãc nhn cüa co quan BHXH (xac nhn dn tháng dong dü tin BHXH). 

CO QUAN BHXH:  

Xác nhân Ong (Ba):  

Hin dang tharn gia BHXH t& tháng nãm dn tháng näm  

theo ca quan cong tác:  

S s BHXH:  

 ngày tháng närn 

GIAM DOC BHXH 



LTIdU 3 

LIENBQ C,IAo Dvc vA HQ1 BONG GIAM D!NH  Y KHOA 

5. XET NGH1M HUYET HQC, SINH VAT. SINH }iOA DAOTAO—YTE
GIAY CHUG NH4N sU'c KHOE 

      

Ah 

      

N quang  

    

    

KET LUN 

a. TJNH HLNH SUC KHQE  

    

H và ten  Ngày tháng, nm sinh  

Ngh nghip Nam, nfr  

Corquan  

Ch er  

b. DU HAY KHONG DU SUC KIIOE BE DI HQC  

    

    

Ngiy .thng.  näm 2021 1. T1NH TRNG THE LVC 

Chiu cao ..(cm) 

CHU TICH I1H BONG KY TRUG DOAN KHAM x'' Can r4ng -  

Vông ngc (cm) 

Tho ra  - .(cm) 

flit vao  ..(cm) 

Trung binh  (cm) 

Qg) 

Sac s khám  

II. BENH TAT 

1. NQI KHOA 

- Tun hoàri mach  

 Ian Iphüt 

-I1uyêt ap 
T4i da (mm/Hg) 

Ti thiu (mm/Hg) 

-Tim  

-Phi  

Bic s Ichãm  

- Da dày 

Bic s khIm  



Bács5khám 

2. TAM THAN, THAN KINH - Tai Müi Hçng  

- ThInh Irc, nôi thuông Sm 

Tai phii)  

Tai trái  

 

Bic s khám  

 

  

3. NGOAI KHOA Nói thm O,5m  

- D m  Tai phãi  

-ThOigian Taitri  

- H vn dng, ct song - Bnh v T.MH  

- Clii trn Bic s khám  

Chidu6i -Ring ham mAt  

- Kh6p Bác sy khIm  

- Xtrong  - Phu khoa  

- Car Bic s khãm  

- Tim mach - Da liu  

- Hu mOn Bác s5 khIm  

- Ti't niu, sinh dye  

- KhOi u  

Bács5khIm  

4. CHU YEN KHOA 

-Mit  

Không kinh 

Phãi  

Trái  

CO kinh  

Phãi  

Trái  



Mu 6 
CQNG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIET NAM 

Dc tp - Tr do - Hinh phác 

CAM KET yE VIC LAM 

Kmnh gfri: B Giáo dic Va Dào tao 

Ten tôi là  
So CMTND/HC Ngay câp Nyi cap'  
Dja chi thithng trü:  
Din thoai E-rnai1  
Nay tôi dng k dr tuyên hpc bong Hip djnh d di h9c ThS/TS tai  Ba Lan nm 2022 do 
Bô Giáo dic vã Dào tao  thông báo tuyên sinh. Tôi làmvàn bàn nay cam két ye vic tr khi 
tot nghiep dai h9c/thac si vào tháng näm den nay tOi (dánh dâu chQn ('x,) vào 0 
dwó1 day có nç5i dung phI hcip): 
ü Chua di lain. 
oDà di lam tai: 
Ten các cci quan:  
Thyi gian lam vic: tr than Wnrn .. den thang/nAm  

Ch d lam vic (ghi chi tiêt cO hoc không CO quyêt djnh tuyên ding, hcp dOng lam vic, 
hçip dong lao dng vài thai han lam vic ciii the): 

Cho dn thyi di&n nay (dánh ddu chQn (x) vào 0 dzái day có dung phi hqp,): 
o Tôi vn dang tiCp t11c lam vic tai  .... ('ten cci quan)......vã hin có rang buOc ye quyêt 

djnh tuyn dirng/hcip dong lam vic, Lao dng vài cci quan nay. 
oTOi dà kêt thic không con lam vic cho.... 'tên cc quan,  tir thánglnäm và 

hin nay không cOn rang buc ye quyêt djnh tuyn dung/hçip dông lam vic, lao dng 
cQng nhu các nghia vi, trách nhim cCia nguôi lao ding vâi cci quan do. 

o Tôi chua có quyt djnh tuyn dng/hp dông lam vic, lao dc)ng vi bt kS'  cci quan nào. 
Tôi dä duqc ... (tên cci quan,L.. cap hc bong h9c DH vàJhoc ThS a nuâc ngoài theo 
(ten chwcng trInh hpc bong)... và hin dang cOn phái thrc hin các rang buc nghTa vi1, 
trách nhim, ci th nhu sau:  

Nu tôi kê khai khOng dy dO hoc khong dñng, tôi xin hoàn toán chju trách nhim se bj 
xü l k lut theo các quy dnh hin hành cOa Nhà nuàc (Van ban tuyen dyng lam vic và 
chain dz'rt lam vic cia tôi dd có tir sau khi tOt nghip den nay và van ban lien quan den 
hQc bong d du'cic cap di hQc nuó'c ngoài trzthc day xin g:'i kè,n theo cam két nay). 
Trán trQng dê ngh BO Giáo diic Va Dão tao xem xét ho sci dir tuyn cOa tôi. 

 ngày.......tháng...  nãm 
NgtrOi cam kt 

(Kf' và ghi rö ho ten) 



Mu 7 
Mu Hçrp dng cam kt tuyn dyng v lam vic dê thy tnyên 

di dào tio nu*c ngoài tlieo hQc bng Hip djnh 
(Kern theo Thông baa s /TB-BGDDT ngày tháng na/n 2023) 

CO QUAN CHU QUAN CONG HOA xA 1191 CHU NGHTA VIT NAM 
Co quan cong tác Dc 1p  - Ty do - Hnh phóc 

HP DONG CAM KET TUYEN 1MJNG 
DO! VOI NG VIEN DV TUYEN DI DAO TO TI NUOC NGOAI 

THEO HQC BONG HIP D!NH 

- Cn di Thông báo sO /TB-BGDDT ngày / /2023 cüa B trir&ng 
B Giáo dc và Dào to tuyn sinh di hQc t?i  Ba Lan theo hc bong Hip djnh närn 2023; 

-CAncñ... 

HOrn nay, ngày , ti chüng tOi göm: 

BEN A: DON V!/TRU'ONG 

D?i din bèi: Ong/Bà 

Chirc v1I: 

Din thou: 

Fax: 

Dja chi: 

vA 

BEN B: ONG/BA Quc tjch: Vit Nam 

S CMND: cp ngày tai 

st H chiu: cp ngày tai 

Hin nay là: 

Ben A và Ben B sau day dlx9c gi chung là "Các Ben", 

Các Ben thOa thun nhAt trI k' kt Hp dng cam k& tuyn dung nay (sau day gi tt là 
"Hp dng") vâ cam kêt thrc hin dung nhng diCu khoàn sau day: 

DIEU 1: TRACH NH1M, NGHA V1J CUA BEN A 

1.1. D cr Ben B cho BO Giáo diic và Dào to xét cp h9c bng di dão to trInh dO 
(DH/THS/TS) i mràc ngoài tlieo hçc bng Hip djnh d sau khi t6t nghip 

v lam vic lâu dài cho Ben A. 

1.2. Thrc hin tuyn dung vâ bi tn cong vic cho Ben B trong thai h?n  khong qua 06 
tháng tInh tr thM diem ben B d hoàn thãnh cc thci tiic sau khi t6t nghip. 



1.3. Qua th?yi han  nay, nEu Ben A khOng ra quy& djnh tuyn dicing hoc khOng bô tn 
cong vic cho Ben B (theo d nghj cüa ben B) theo quy djnh thi Ben A trong thii 
han khOng qua 06 tháng có trách nhim bi hoàn cho ngãn sách Nhà nuâc toàn b 
kinh phi B Giáo dc vã DAo tao  d chi cho Ben B hQc a nuâc ngoãi theo din 
Hip djnh. 

DIEU 2: TRACH NHLM, NGHIA VU CUA BEN B 

2.1. Tuân thu các quy dnh hin liành d6i vOl cOng dan Vit Nam h9c tp 0 ntrOc 
ngoãi; Thi.rc hin ch dO báo cáo ngay sau khi hoàn thành thu t1c nhp hc 0 nuOc 

ngoài, baa cáo djnh kS'  06 tháng/1n và khi k& thüc th&i gian dào to t?i  nu6c 
ngoái v tInh hinh, kát qua hQc tp Va nghiên cü'u trên h thing Ca sO d 1iu din 
tO quán 1 du h9c sinh do BO Giáo dic và Dão tao  xây drng và quán 1 và gCri qua 
du?mg bixu din hoc np trrc tip cho C%ic Hqp tác qu6c t (HTQT) - BO Giáo 
dc và Dào tao và C quan dai din ngoi giao cCia Vit Nam tai rurOc sO tai  (rnu 
báo cáo quy djnh t?i  Nghj djnh s6 86/2021 IND-CP ngày 25/9/2021 cfia ChInh phU 

quy dlnh  vic cong dan Vit Nam ra nuOc ngoài h9c tip, giñng day, nghiên cru 
khoa hQc và trao di hçc thut (Nghj dinh s 86)). 

Sau khi t6t nghip phái nOp  báo cáo t& nghip thco Quy djnh thu tic cO ngu&i di 
h9c dai  h9c Va sau dai  hQc 0 nuOc ngoài, thU tVc  gia han thai gian hQc tp 0 nuOc 
ngoài và thU tic tip nhn du hQc sinh v nixOc ban hành kern theo Nghj djnh si 86. 

2.3. Trong th&i han  ti da 03 tháng k tir ngày kt thUc khóa dào tao,  Ben B phái np 
h so tuyn diing và chAp hành sir diu dOng, phãn cong cong tác cUa Ben A. ThOl 
gian thi thiu cong tác tai Co quan dä ci'r di dáo tao  gAp ba thn th01 gian dão tao. 

2.4. Chju trách nhim tr chi trá kinh phi dào tao trong thOi gian gia han  h9c tp (néu có). 

2.5. Bi hoàn toàn bO hQc b6ng và chi phi dào tao n&i khOng hoân thành chuong trInh 
dao tao  (tr& 1 do bat khã kháng nhu: thiên tai, chiên tranh, tai nan,  tO vong, bnh 
tt nng CO van bàn chi djnh drng hQc cUa phIa nuOc ngoái,...), hoc d tot nghip 
nhung không trO ye ph%ic viii tai  co quan ccr di hQc, ph%lc vçi không du thai gian 
theo quy djnh hin hành ye nghia vii cUa du hçc sinh nhn h9c bong có sO dung 
ngân sách Nhà nuOc. Vic bôi hoàn h9c bong và chi phi dào tao  duqc thirc hin 
theo quy djnh hin hãnh. 

DIEU 3: DIEU KHOAN THVC H1N 

Hp dng nay &rc lam thành 03 (ba) ban cO giá trj pháp ly nhu nhau; Ben A gi 
01(mOt) bàn, Ben B gi 01(rnOt) bàn và 01 bàn dInh kèin ho so Ong viên dC cO di h9c tai 
nirOc ngoài theo hQc bong Hip djnh gCri den BO Giáo diic và Dào t?o. 

Hai Ben cam k& thirc hin dUng các diu khoán da k' kt theo Hqp dng nay. Mci 
tranh chap, rnâu thuân phát sinh trong qua. trinh thirc hin Hp dông nay s duqc dua ra 
co quan pháp 1ut cO thâm quyên giài quyet theo quy djnh hin hành cUa Nhâ nuOc. 

BENA BENB 
(k vâ dOng dAu) (k và ghi rO h tCn) 
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