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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số HAN/324/01/2021 ngày 01/9/2021 

của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về việc thông báo các Chương trình học bổng 

của Chính phủ Ấn Độ 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, Siddha và 

Homeopathy tại các Trường Đại học/ Cao đẳng/ Học viện Ấn Độ. 

Về việc này, Sở Ngoại vụ có Công văn số 680/SNgV-HTQT ngày 06/9/2021 

gửi Sở Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Báo Gia 

Lai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề 

nghị phối hợp thông tin. 

Nhằm tăng cường công tác thông tin rộng rãi tạo cơ hội, điều kiện cho công 

dân, học sinh của tỉnh được tiếp cận chương trình học bổng. Sở Ngoại vụ đề nghị 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, đăng thông tin học bổng lên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh. 

Sở Ngoại vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Qúy Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

(Đính kèm Công văn số 680, 324) 

- Lưu: VT, HTQT. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
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