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Kính gửi: Các Đơn vị đào tạo 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo số 146/TB-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông báo tuyển sinh đi học đại học tại 

Liên bang Nga năm 2012 và Công văn số 516/ĐTVNN của Bộ Giáo dục vào Đào 

tạo, Cục Đào tạo với nước ngoài về chỉ tiêu đề cử sinh viên dự tuyển học bổng 

Hiệp định đi Liên bang Nga năm 2012. Theo đó, ĐHQGHN được tuyển chọn và 

giới thiệu 13 sinh viên dự tuyển học bổng đi học toàn khóa đại học tại Liên bang 

Nga năm 2012, bao gồm 12 sinh viên dự tuyển chính thức và 01 sinh viên dự bị. 

ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tới các đơn vị như sau: 

STT Tên đơn vị Chỉ tiêu 
 chính thức 

Chỉ tiêu 
dự bị 

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 3 0 
2 Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 
3 1 

3 Trường Đại học Ngoại ngữ 3 1 
4 Trường Đại học Công nghệ 2 0 
5 Trường Đại học Kinh tế 2 0 
6 Khoa Luật 1 0 

Tổng cộng 14 2 

Thông tin chi tiết và quy định về dự tuyển chương trình học bổng xin xem 

tại Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2012 của Bộ Giáo 

dục vào Đào tạo số 146/TB-BGDĐT gửi kèm công văn này và tham khảo trên các 

website: http://www.moet.gov.vn, http://www.vied.vn. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị tiến hành tuyển chọn sinh viên đang học đại 

học năm thứ nhất, hệ chính quy theo đúng chỉ tiêu và quy định; đồng thời gửi công 

văn (kèm danh sách sinh viên dự tuyển - theo mẫu), hồ sơ hoàn chỉnh (mỗi sinh 

viên 4 bộ) và lệ phí dự tuyển (200.000 đồng/sinh viên - lệ phí theo quy định nộp 

cho Bộ GD&ĐT) về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước 16 

giờ ngày 24/04/2012 (đợt 1) hoặc 16 giờ ngày 25/05/2011 (đợt 2) theo cả 2 đường 
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văn thư và đường thư điện tử (Email: oanhvt@vnu.edu.vn) để ĐHQGHN kịp tổng 

hợp và gửi về Bộ GD&ĐT đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa 

nộp danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì chỉ tiêu dự tuyển của đơn vị đó sẽ được 

chuyển cho đơn vị khác.  
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