
Chia sẻ Kinh nghiệm 
Nguyễn Thi ̣Hường (Khóa 12), Đại học M eiji: Chuyên viên, Vụ Hợp 

tác Quốc tế, Bộ Nội Vụ. 

“Chương trình học bổng JDS dẫn 

đường cho tôi hướng tới chuyên 

nghiệp. Sau hai năm, tôi đã được 

trang bị những phương pháp và kĩ 

năng nghiên cứu trong môi trường 

học thuật quốc tế; những kiến thức 

chuyên sâu về khoa học chính sách 

đặc biệt là lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Hơn nữa, tôi đã học hỏi 

được nhiều từ văn hóa và con người Nhật Bản. Thành thực mà nói, 

chương trình JDS đã thắp sáng tương lai của tôi.” 

Nguyễn Văn Ơn (Khóa 12), Đại học Hiroshima: Giảng viên, Viện Kiến 

trúc Cảnh quan và Nội thất, Đại học Lâm nghiệp. 

"Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật 

Bản (JDS) đã giúp tôi có cơ hội trải nghiệm 

một đất nước độc đáo và vô cùng xinh 

đẹp, quan trọng hơn thế là giúp tôi hiểu 

được bản thân mình. Những kiến thức mà 

tôi học được có giá trị quyết định đến 

tương lai và triển vọng sự nghiệp bản 

thân và thực sự giúp tôi cống hiến được 

nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam. Tôi hy vọng nhiều bạn sẽ 

có được cơ hội quý báu từ chính phủ Nhật Bản như tôi.”  

Nguyễn Thúy Hằng (Khóa 14), Đại học Quốc tế Nhật Bản  (IUJ): 

nghiên cứu viên , Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao , Học viện 

Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. 

 “"Các em may mắn hơn nhiều bạn 

khác vì có cơ hội tuyệt vời học tập tại 

Nhật và tại trường IUJ". Ngày qua 

ngày, tôi càng thêm thấm thía ý 

nghĩa sâu sắc của lời thầy giáo tôi khi chúng tôi mới tới ngôi trường 

này. Với những kiến thức và trải nghiệm thu nhận được tại Nhật, 

giờ đây tôi thêm hiểu giá trị cốt lõi của ngành hành chính công là ở 

người cán bộ nhà nước, ở thái độ và phương châm làm việc vì nhân 

dân phục vụ bởi nhân dân xứng đáng với điều đó. Tôi rất cảm ơn 

JDS vì bài học quý giá  mà Chương triǹh mang lại cho chúng tôi.” 

Hội thảo giới thiệu học bổng 
Tại Hà Nội:  VJCC, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa 

Ngày 1: 15:00 – 17:00 ngày 28 tháng 08 năm 2015 

Ngày 2: 9:30 – 11:30 ngày 19 tháng 09 năm 2015 

Tại Tp Hồ Chí Minh: 15:00 – 17:00 ngày 08 tháng 09 năm 2015 

Tại Cần Thơ: 10:00 – 12:00 ngày 10 tháng 09 năm 2015 

Tại Hải Phòng: 10:00 – 12:00 ngày 12 tháng 09 năm 2015 

Tại Đà Nẵng: 15:00 – 17:00 ngày 15 tháng 09 năm 2015 

Tại Huế: 15:00 – 17:00 ngày 16 tháng 09 năm 2015 

 (Lịch này có thể thay đổi) 

Nội dung:  

 Hướng dẫn chuẩn bị Đề tài nghiên cứu 

 Lời khuyên cho các vòng phỏng vấn  

 Lắng nghe kinh nghiệm từ các cựu sinh viên học bổng JDS... 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: 

http://jds-scholarship.org/ 

Hạn nộp hồ sơ 
Vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn 

phòng Dự án học bổng JDS tại Việt Nam trước: 
17:00 ngày 23 tháng 10 năm 2015 

Ứng viên có thể tải tài liệu tuyển sinh và thông tin của các 

trường đại học từ trang web:  http://jds-scholarship.org 

Liên hệ 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE)  

Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam 

Tầng 3, Tòa nhà VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, 
Việt Nam 

Tel: (04) 39347711/12       Email: jicevn@fpt.vn 

JDS website:  http://jds-scholarship.org 

Facebook: Học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản JDS 

  

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Chương triǹh Học bổng Phat́ 

triển Nguồn nhân lực Nhật Bản 

(JDS) tại Việt Nam 2015 
 

HỌC BỔNG THẠC SỸ TẠI 

NHẬT BẢN 
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Mục tiêu 
Dự án Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là dự 

án học bổng dài hạn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Chính 

phủ Việt Nam. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển 

nguồn nhân lực của Chính phủ Việt Nam, đồng thời mở rộng và 

thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản thông qua 

việc cung cấp cho cán bộ khối cơ quan nhà nước học bổng thạc sĩ 

(chương trình 2 năm) tại các trường đại học của Nhật Bản. Ba 

mươi (30) cán bộ nhà nước trẻ tuổi được kỳ vọng giữ vai trò lãnh 

đạo tại Việt Nam sẽ được lựa chọn nhận học bổng JDS khóa học 

2016-2017.  

Điều kiện Dự tuyển 
1. Cán bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam và cư trú ở Việt Nam 

tại thời điểm nộp hồ sơ.    

2. Tuổi từ 24 đến 39 tính đến ngày 1/4/2016.  

3. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan nhà nước 

(trong đó tối thiểu 6 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan 

hiện tại). 

4. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học Việt 

Nam hoặc nước ngoài. 

5. Chưa từng được nhận bất kỳ học bổng nước ngoài nào ở trình 

độ thạc sĩ. 

6. Những người đang thực hiện/đang trong danh sách chờ thực 

hiện nghĩa vụ quân sự không được dự tuyển học bổng JDS.  

Khuôn khổ Chương triǹh JDS tại Việt Nam 
Chương trình JDS bao gồm các “Chương trình” và “Ngành học”, có 

liên quan mật thiết và nhằm đưa ra giải pháp đối với các lĩnh vực 

mục tiêu và những vấn đề phát triển được quan tâm tại Việt Nam 

hiện nay. Có ba Chương trình là:  

1. Tăng cường phát triển kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc tế 

2. Nâng cao khả năng ứng phó với các tác động tiêu cực do phát 

triển kinh tế   

1. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước 

 

 

Ngành học và các Trường Đại học 

Ngành học Trường Đại học Bằng cấp 

1-1. Tăng cường Hệ 
thống kinh tế thị 
trường 

Đại học 
Hitotsubashi  

Thạc sỹ Chính sách công 
(Kinh tế công) 

Đại học Quốc tế 
Nhật Bản (IUJ) 

Thạc sỹ Quản trị Kinh 
doanh 

1-2. Phát triển 
mạng lưới Giao 
thông vận tải và 
Phát triển đô thị 

Đại học Hiroshima  

Thạc sỹ Kỹ thuật 
Thạc sỹ Khoa học 
Thạc sỹ Nghiên cứu Hợp 
tác Quốc tế 

Đại học Nagoya  
Thạc sỹ Khoa học Môi 
trường  
Thạc sỹ Kỹ thuật 

1-3.  Nguồn năng 
lượng ổn định 

Đại học Quốc tế 
Nhật Bản (IUJ) 

Thạc sỹ Phát triển Quốc tế 
Thạc sỹ Kinh tế 

Đại học  Kyushu  Thạc sỹ Kỹ thuật 

2-1. Nông nghiệp 
và Phát triển Nông 
thôn 

Đại học  Kyushu  Thạc sỹ Nông nghiệp 

Đại học Nông 
nghiệp và Công 
nghệ Tokyo 
(TUAT) 

Thạc sỹ Nông nghiệp 

2-2. Môi trường, Biến 
đổi khí hậu, Ngăn ngừa 
thảm họa 

Đại học  Tsukuba 
Thạc sỹ Khoa học Môi 
trường 

3-1. Tăng cường hệ 
thống luật pháp  

Đại học  Nagoya  
Thạc sỹ Luật 
(Luật so sánh) 

Đại học  Kyushu  Thạc sỹ Luật 

3-2. Tăng cường năng 
lực hành chính 

Đại học Quốc tế 
Nhật Bản (IUJ) 

Thạc sỹ Quản trị công 

Đại học Meiji Thạc sỹ Chính sách công 

 
 

Hỗ trợ cho ứng viên JDS 
Các chi phí liên quan đến quá trình thi tuyển sẽ được hỗ trợ bởi 

Chương triǹh JDS, bao gồm:  

(1) Lệ phí thi TOEFL ITP và kiểm tra sức khỏe. 

(2) Hỗ trợ chi phi ́đi lại và lưu trú cho các vòng phỏng vấn và khóa 

học định hướng tại Hà Nội.  

Chế độ Học bổng 

Học bổng JDS là học bổng TOÀN PHẦN, bao gồm:  

(1) Học phí tại các cơ sở giáo dục sau đại học Nhật Bản 

(2) Vé máy bay Việt Nam ↔ Nhật Bản (khứ hồi) 

(3) Sinh hoạt phí hàng tháng tại Nhật Bản 

(4) Trợ cấp tiền  đặt cọc thuê nhà ở Nhật Bản 

(5) Trợ cấp ban đầu khi sang Nhật  

(6) Các phí hỗ trợ khác (Tham dự hội thảo, sách, vận chuyển, bảo 

hiểm y tế, ...) 

Lịch biểu tuyển chọn dự kiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜Tháng 11, 2015＞ 
Tổ chức thi TOEFL (ITP) và thi toán 
cho các ứng viên sau vòng sàng 
lọc hồ sơ.  
Ứng viên ngành luật các trường 
Nagoya và Kyushu được miễn thi 
toán. 

 

＜Tháng 12, 2015＞ 
Giáo sư các trường đại học Nhật 
Bản xét duyệt hồ sơ. 
 

＜Giữa tháng 1, 2016＞ 
Giáo sư của các trường Đại học 
bên Nhật phỏng vấn chuyên môn 
tại Hà Nội.  

＜Tháng 2, 2016＞ 
Phỏng vấn chung do các thành 
viên Ban Chỉ đạo Chương trình  
học bổng JDS thực hiện ở Hà Nội. 
 

 

 

Hạn nộp Hồ sơ tại Văn phòng Dự án JICE JDS Việt Nam 

17:00, Ngày 23/10/ 2015 

Vòng 1 
 

Vòng 2 
 

Vòng 3 

 

KT Tiếng anh/Toán 
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