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KỲ THI VẤN ĐÁP HỌC BỔNG VEF NIÊN KHÓA 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008 – Hôm nay, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
thông báo chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ 15-25/8/2008 của các nhà khoa
học Hoa Kỳ. Các nhà khoa học này sẽ là giám khảo của kỳ thi vấn đáp tuyển
chọn nghiên cứu sinh cho Chương trình học bổng VEF niên khoá 2009.
Kỳ thi vấn đáp này là vòng tuyển chọn cuối cùng cho chương trình học bổng
VEF. Các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ tuyển chọn những ứng viên xuất sắc nhất cho
niên khóa 2009. Qua nhiều vòng tuyển chọn, 85 người dự tuyển kỳ thi vấn đáp
lần này đã vượt qua hơn 1.400 ứng viên. Ngoài ra, các nhà khoa học Hoa Kỳ
cũng sẽ phỏng vấn 32 ứng viên Chương trình Học bổng của Cục Đào tạo Nước
ngoài thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phương cách tuyển chọn của VEF.
Trong thời gian ở Việt Nam, các nhà khoa học sẽ thực hiện các buổi trao đổi
chuyên môn và thuyết trình về các vấn đề khoa học tại các trường đại học và viện
nghiên cứu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Một buổi họp báo về kỳ thi vấn đáp học bổng VEF niên khóa 2009 sẽ được tổ
chức vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ nhật, ngày 17 tháng 8 tại Khách sạn Sofitel
Plaza Hotel tại Hà Nội.
Đề cập đến những hoạt động này, Tiến sĩ Võ Văn Tới, Giám đốc Điều hành của
VEF, nói, “VEF sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam
phát triển khoa học và kỹ thuật hơn nữa. Qua sự phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn

lâm Quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi sẽ chọn những sinh viên Việt Nam
trẻ tuổi, tài năng và nhiều ước vọng, cho họ cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu ở Hoa
Kỳ. Thông qua chương trình này và các chương trình khác của VEF, chúng tôi hy vọng sẽ
chuyển giao được những bí quyết và kinh nghiệm trong quy trình tuyển chọn cho Bộ Giáo dục và
Đào tạo, đồng thời sẽ thực hiện các dự án xây dựng năng lực mới, mang tính bền vững cho khoa
học và kỹ thuật của Việt Nam.”
Quỹ Giáo dục Việt Nam (www.vef.gov) là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm đưa
hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đến gần nhau hơn thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục trong
các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hội đồng Quản trị của VEF gồm 13 thành viên, trong đó có
ba thành viên trong Chính phủ Hoa Kỳ-- Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục, và Bộ
trưởng Tài chính; hai Thượng Nghị sĩ; hai Hạ Nghị sĩ; và sáu thành viên do Tổng thống bổ
nhiệm. Quỹ đã hoạt động được năm năm với sự hợp tác chặt chẽ của Viện Hàn Lâm Quốc gia
Hoa Kỳ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình hoạt động của VEF. Là một hoạt
động tiêu biểu của VEF, chương trình học bổng VEF đã đưa 268 nghiên cứu sinh Việt Nam sang
học tại 69 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, hầu hết đang học chương trình đào tạo bậc tiến
sĩ. Các nghiên cứu sinh VEF phải quay về Việt Nam sau khi hoàn tất các chương trình học của
mình tại Hoa Kỳ.

