
    

NGÀNH HỌC 

Kinh tế, Giao thông Vận tải, Năng lượng, 

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Môi 

trường, Biến đổi Khí hậu, Luật, Hành chính, 

Chăm sóc sức khỏe/An sinh xã hội, Phát 

triển Nhân lực cho Phát triển Công nghiệp… 

Liên hệ 

Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam 
Tầng 3, Tòa nhà VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: (024) 39347711/12        Email: jds.vietnam@jice.org 
JDS Zalo: 0913 238 852 
JDS Page: Học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản JDS 

The Project for Human Resource 

Development  Scholarship by 

Japanese Grant Aid 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

- Độ tuổi 24 – 39 

- Có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc 

toàn thời gian tại cơ quan nhà nước hiện tại có 

đóng bảo hiểm xã hội. 

 

JDS 
Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) 

✓ Học bổng Thạc sĩ toàn phần (2 năm), chương trình học bằng tiếng Anh 

✓ Cơ hội học tập & nghiên cứu tại các trường ĐH hàng đầu của Nhật Bản 

✓ Tham gia hội thảo trong nước và quốc tế 

✓ Gặp gỡ và kết nối với các công chức làm việc tại các cơ quan công quyền của Nhật Bản 

và các quốc gia khác 

✓ Cơ hội học tiếp bậc Tiến sĩ 

✓ Được tài trợ toàn bộ chi phí tuyển sinh (vé máy bay khứ hồi dự phỏng vấn tại Hà Nội, 

phí lưu trú, phí khám sức khỏe, thi TOEFL ITP, …) 

✓ Miễn phí tham gia khóa học IELTS 5.5 

✓ Miễn phí tham gia khóa học tiếng Nhật N5 

✓ Miễn phí tư vấn & hỗ trợ trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, học tập tại 

Nhật Bản và trở về nước. 

Hạn nộp hồ sơ: 17:00, ngày 27/02/2023 
Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:  

https://jds-scholarship.org/ 
 

JDS Page 
 

JDS Website 
 

JDS Zalo 

mailto:jds.vietnam@jice.org

