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Giới thiệu chung 

Văn phòng JICE triển khai dự án Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực (JDS) do Chính phủ 

Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 tại Việt Nam dành cho cả hai khối nhà nước và tư nhân. Tuy 

nhiên, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, từ năm 2010, chương trình JDS 

chỉ dành riêng cho các cán bộ hiện đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các trường Đại học 

và Cao đẳng.  

 

Đối tượng 

Cán bộ nhà nước và giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng 

 

Yêu cầu 

 Độ tuổi: từ 24 đến 34 (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2011, riêng đối với ngành học “Phát 

triển Khung pháp lý’’: từ 24 đến 39) 

 Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian tính đến thời điểm nộp hồ 

sơ 

 Tốt nghiệp Đại học (chính quy) 

 Trình độ Tiếng Anh: tối thiểu TOEFL500 hoặc IELTS 5.0 (nếu chưa có chứng chỉ, ứng 

viên có thể tham gia kỳ thi TOEFL do văn phòng JICE JDS tổ chức) 

 Sức khỏe tốt 

 

Ngành học  

Chương trình JDS cung cấp 30 suất học bổng cho các ngành học:  

 Xây dựng thể chế (kinh tế công, chính sách công,…) 

 Giao thông/Phát triển Đô thị 

 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 Môi trường (biến đổi khí hậu…) 

 Phát triển Khung pháp lý 

 Cải cách Hành chính công 

 

Hạn chót nộp hồ sơ  

17:00, thứ Sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 

 

Liên hệ 

Văn phòng Dự án JICE JDS  

Tầng 3, Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà 

Nội 

Điện thoại: 04-39347711/12 

Email: jicevn@fpt.vn 

 

Các ứng viên quan tâm đến chương trình có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và down load hồ sơ 

dự tuyển trên trang web của JDS: http://jice.org/e/jds/application/index.htm 


