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PHỤ LỤC CHI TIẾT
Về chương trình học bổng tại Học viện Du lịch Quế Lâm
(Kèm theo Công văn số
/SVHTTDL-QLDL ngày /8/2022 của sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang)
1. Thông tin chung:
Chương trình cấp học bổng cho lưu học sinh tỉnh Hà Giang tại Học viện
Du lịch Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022. Theo chương trình
học bổng, Học viện Du lịch Quế Lâm sẽ tuyển chọn và trao học bổng cho ứng
viên đủ điều kiện tham gia khóa học Đại học chính quy tại Học viện, cụ thể:
- Thời gian khóa học: 04 năm
- Thời gian cấp học bổng: 04 năm
- Địa điểm: Học viện Du lịch Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung Quốc.
2. Phạm vi chiêu sinh, số lượng chiêu sinh:
- Số lượng: 08 suất
- Phạm vi chiêu sinh:
+ Học sinh đã tốt nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
+ Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp phụ trách lĩnh vực du lịch;
+ Người lao động tại càng làng văn hóa du lịch, khu điểm du lịch, các cơ
sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
3. Chế độ học bổng:
- Học bổng hệ chính quy 04 năm bao gồm miễn học phí và nơi ở.
- Chi phí Bảo hiểm bệnh tật và thương tật do tai nạn nghiêm trọng trong
suốt khóa học bốn năm đại học.
4. Chuyên ngành cấp học bổng: Quản lý du lịch; Quản lý khách sạn.
5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Hồ sơ ứng tuyển gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 2, đường
Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang chậm
nhất ngày 10/9/2022.
Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyên, Trưởng phòng Quản lý Du lịch,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang; Điện thoại: 0911.158.368;
Bà Đào Thị Lan, Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch， Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Hà Giang; Điện thoại: 0979292961.
6. Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp học bổng Học viện Du lịch Quế Lâm (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Bảng điểm
(Học bạ): Bản dịch công chứng;
- Hộ chiếu (bản photo): thời hạn còn hiệu lực ít nhất 01 năm;
- Văn bằng trình độ Hán ngữ (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe: Do phòng giám định Y khoa cấp theo mẫu quốc tế;
- Bản mềm ảnh thẻ: kịch thước 4x6 theo quy cách ảnh hộ chiếu.
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7. Điều kiện xét duyệt và thông báo trúng tuyển
- Học viện Du lịch Quế Lâm tiến hành xét duyệt hồ sơ của người xin cấp
học bổng. Báo cáo danh sách trúng tuyển về Sở Văn hóa và Du lịch, Sở Giáo
dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phê duyệt.
- Người trúng tuyển về nguyên tắc sau khi đến Trung Quốc không được
phép thay đổi chuyên ngành đã lựa chọn để xin học bổng.
- Sau 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, Học viện sẽ gửi “Mẫu xin cấp
thị thực dành cho lưu học sinh đến Trung Quốc du học” (Mẫu JW202) và “Thông
báo trúng tuyển” tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch các tỉnh để tiến hành làm thủ tục xin thị thực đi Trung Quốc. Do ảnh
hưởng của dịch bệnh, nếu có thay đổi sẽ thông báo bằng Email hoặc phương thức
khác có liên quan.
8. Thời gian nhập học: Tháng 9 năm 2022

