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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Liên hệ: TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng Đại diện, Văn phòng Quỹ
Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội, Điện thoại: 04-936 3670
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN QUA MẠNG
INTERNET BUỔI TOẠ ĐÀM BÀN VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU SINH
VEF TRỞ VỀ VIỆT NAM SAU KHI HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH
HỌC TẬP TẠI HOA KỲ
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân
trọng thông báo chương trình truyền hình trực tuyến qua mạng Internet
(webcast) buổi toạ đàm bàn về việc Nghiên cứu sinh VEF trở về Việt Nam
sau khi hoàn tất chương trình học tập tại Hoa Kỳ. Đây là một phần quan trọng
trong Hội nghị thường niên của các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF sẽ được
tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ tại Irvine,
California, Hoa Kỳ từ ngày 3 – 6 tháng 1 năm 2008. Chủ đề của Hội nghị
năm nay là “Đường về Tổ quốc” (All the Ways Home) với mục tiêu là thiết
lập và thúc đẩy đối thoại cởi mở giữa các Nghiên cứu sinh và Học giả của
VEF về việc quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc chương trình học. Đặc
biệt, chương trình năm nay có sự tham gia của các nhà lãnh đạo và khách mời
đến từ Việt Nam.
Các bài trình bày của các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF trong chương
trình “Đường về Tổ quốc” có thể được theo dõi truyền hình trực tiếp qua
mạng tại địa chỉ: http://128.200.205.34/webcast1. Theo giờ Việt Nam,
chương trình này sẽ được bắt đầu từ 7:30 đến 10:30 sáng thứ 7, ngày 5 tháng
1 (tương ứng với 4:40 – 7:30 chiều thứ 6 ngày 4 tháng 1 theo giờ California).
Trong suốt thời gian của chương trình, người xem có thể gửi câu hỏi qua
email tới địa chỉ: it@vef.gov. Các câu hỏi sẽ được lựa chọn để đọc trong hội
trường và được trả lời.

Để có thể xem được chương trình qua mạng, người xem cần phải có chương trình Microsoft
Windows Media Player phiên bản 9 hoặc phiên bản cao hơn. Nếu bạn chưa có chương trình
Windows Media Player phiên bản 9 hoặc bạn đang sử dụng hệ điều hành Mac, bạn có thể tải
phần mềm Microsoft Windows Media Player tại:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx?displang
=en&qstechnology=&wt_svl=20513a&mg_id=20513b.
Trong trường hợp gặp khó khăn, xin vui lòng email cho VEF và Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa
Kỳ qua địa chỉ email it@vef.gov và vef@nas.edu. Toàn bộ chương trình sẽ được thu hình và
đưa lên website của VEF: www.vef.gov
Ngoài phần trình bày như đã nêu trên, để khuyến khích các Nghiên cứu sinh trở về Việt Nam,
một nét đặc biệt trong Hội nghị năm nay là “Hội chợ việc làm trong lĩnh vực giảng dạy và
nghiên cứu” cũng được tổ chức. Mục đích của “Hội chợ” là giúp các Trường đại học và các
viện nghiên cứu ở Việt Nam có thể tuyển được những Nghiên cứu sinh VEF tài năng và xuất
sắc về giảng dạy về làm nghiên cứu và cũng nhằm thiết lập mối quan hệ với những đối tác
đầy tiềm năng này. “Hội chợ” năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 20 đoàn đến từ
Bộ Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học của Việt Nam. Đại
diện các đoàn sẽ thảo luận với các Nghiên cứu sinh VEF về cơ hội tuyển dụng hiện tại và
tương lai, tầm nhìn, chiến lược, chính sách cũng như môi trường giảng dạy, nghiên cứu và
làm việc tiềm năng của cơ quan họ.
Nhận xét về những sự kiện quan trọng này, GS. Võ Văn Tới, Giám đốc Điều hành của VEF
nói “VEF tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển về khoa học
và công nghệ. Với sự hợp tác chặt chẽ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục
và Đào tạo Việt Nam, và bây giờ là các thành tố quan trọng khác của hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những cơ hội trao đổi giáo dục chất lượng và
các dự án xây dựng năng lực bền vững cho Việt Nam”.
Hội nghị Thường niên là hoạt động hằng năm của VEF tại Hoa Kỳ có sự phối hợp chặt chẽ
với Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Mục đích của Hội nghị là gắn kết các Nghiên cứu sinh
và Học giả VEF để xây dựng một cộng đồng khoa học vững mạnh cho Việt Nam trong tương
lai. Đây là Hội nghị lần thứ năm với sự có mặt của hơn 200 Nghiên cứu sinh và Học giả VEF
đến từ hơn 70 trường đại học của Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về Hội nghị, xin vui lòng
truy cập website của VEF: www.vef.gov hoặc website của Hội Nghiên cứu sinh VEF:
www.veffa.org.
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