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Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

đang đào tạo ngành Điều dưỡng 

 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế nhận được công văn số 

168/CV-VICAT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Công ty TNHH VICAT Toàn 

cầu đề nghị giới thiệu về dự án GAVIC (German and Vietnam Intellectually 

Care) để đưa chương trình “Chuyển đổi bằng điều dưỡng tại CHLB Đức” tới 

sinh viên điều dưỡng các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc.  

Dự án GAVIC hỗ trợ học chuyển đổi văn bằng và tạo cơ hội việc làm cho 

sinh viên điều dưỡng sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam có nguyện vọng làm việc 

tại CHLB Đức. Theo thông báo của nhà tài trợ, Dự án GAVIC sẽ tài trợ toàn bộ 

kinh phí cho ứng viên trúng tuyển dự án đi theo chương trình “Chuyển đổi văn 

bằng điều dưỡng tại CHLB Đức” (bao gồm cả chi phí học tiếng Đức). 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế trân trọng gửi tới các cơ sở 

giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang đào tạo ngành Điều dưỡng 

“Thông báo tuyển sinh Điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm việc 

theo dự án GAVIC” của Công ty TNHH VICAT Toàn cầu, đề nghị nhà trường 

nghiên cứu, qua các kênh truyền thông của trường thông tin đến sinh viên ngành 

Điều dưỡng biết và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có nguyện vọng tham gia.   

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Trần Văn Thuấn (để b/c); 
- PCT Nguyễn Văn Quân; 
- Văn phòng Cục (để đăng tải Website Cục); 
- Công ty TNHH VICAT; 

-  Lưu: VT, ĐT. 

CỤC TRƯỞNG 
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