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THÔNG TIN BÁO CHÍ
KÌ THI VẤN ĐÁP HỌC BỔNG VEF NIÊN KHÓA 2012 VÀ HỘI NGHỊ CỰU
NGHIÊN CỨU SINH VEF LẦN THỨ BA
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo chuyến
thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4-12 tháng 8 năm 2011 của 12 nhà khoa học và
Giáo sư Hoa Kỳ. Các nhà khoa học và giáo sư Hoa Kỳ sẽ là giám khảo của kỳ thi vấn đáp
tuyển chọn nghiên cứu sinh cho Chương trình học bổng VEF niên khóa 2012. Những
nghiên cứu sinh này sẽ bắt đầu học tập chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ vào mùa thu
năm 2012 trong các ngành được VEF hỗ trợ, bao gồm các ngành khoa học (tự nhiên, vật
lý, môi trường), kỹ thuật, toán học, y học (thường là ngành y tế công cộng), và công nghệ
(bao gồm công nghệ thông tin).
Trong kỳ thi này của quy trình tuyển chọn Chương trình Học bổng VEF, các nhà khoa
học và giáo sư Hoa Kỳ sẽ tiến hành phỏng vấn bảy sáu (76) ứng viên để tuyển chọn
những ứng viên ưu tú và có tiềm năng xuất sắc nhất để theo học chương trình sau đại học
tại Hoa Kỳ. Tất cả các ứng viên Chương trình học bổng VEF cần phải có điểm GRE
(Graduate Record Exam) và minh chứng về khả năng tiếng Anh thông qua điểm TOEFL
(Test of English as a Foreign Language). Trong thời gian ở Việt Nam, các nhà khoa học
và giáo sư Hoa Kỳ sẽ thực hiện mười hai (12) buổi thuyết trình và trao đổi chuyên môn
về các vấn đề khoa học tại tám (8) trường đại học và viện nghiên cứu tại Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, VEF trân trọng thông báo về Hội nghị Cựu nghiên cứu sinh VEF lần thứ
ba với chủ đề “Nghiên cứu sinh VEF: Đoàn kết và Phát triển”, sẽ được tổ chức từ ngày
12-14 tháng 8 năm 2011, tại Thành phố Cần Thơ.
Tiếp theo Hội nghị Cựu nghiên cứu sinh VEF lần thứ hai tổ chức tại thành phố Vũng Tàu
và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2010, Hội nghị Cựu nghiên cứu sinh VEF
lần thứ ba năm nay sẽ là cơ hội cho các cựu nghiên cứu sinh VEF gặp gỡ và thảo luận
cách thức để các cựu nghiên cứu sinh VEF tại Việt Nam có thể đóng góp tốt nhất và tiếp
tục mở rộng mạng lưới cũng như phát triển kiến thức chuyên môn của mình. Bên cạnh
đó, hội nghị sẽ là diễn đàn để các cựu Nghiên cứu sinh VEF chia sẻ kiến thức và trao đổi
để tìm ra những cơ hội cống hiến cho Việt Nam cũng như thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa
Việt Nam và Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, Hội nghị sẽ nhấn mạnh những thành tựu và cống
hiến của cựu nghiên cứu sinh VEF; chỉ ra những bước quan trọng nhất trong việc chuẩn
bị cho các nghiên cứu sinh và các học giả VEF quay trở lại Việt Nam, và đưa ra những
phương thức có ý nghĩa nhất để họ áp dụng các kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và sinh
sống tại Hoa Kỳ vào môi trường Việt Nam.

1

Buổi họp thông báo về Kỳ thi vấn đáp cho các ứng viên trong Chương trình Học bổng VEF niên khóa 2012 và Hội
nghị Cựu nghiên cứu sinh VEF lần thứ ba sẽ được tổ chức từ 2 giờ đến 3 giờ chiều Thứ năm, ngày 11 tháng 8 tại
Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước (Vietnam Waste Solutions Da Phuoc Commune), Quận Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh của ông David Dương. Đây là nhà máy xử lý chất thải lớn nhất ở Việt Nam, được thành
lập từ năm 2005. Hiện nay, mỗi ngày nhà máy này xử lý hơn 3000 tấn rác thải sinh hoạt từ Thành phố Hồ Chí
Minh và 20 tấn rác thải từ Tỉnh Long An. Ông David Dương là thành viên Hội đồng Quản trị của VEF và là Chủ
Tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty California Waste Solutions và Vietnam Waste
Solutions. Công ty California Waste Solutions đứng thứ 37 trong số 100 công ty xử lý và tái chế chất thải hàng đầu
ở Mỹ theo đánh giá của Tạp chí Waste Age. Ông Dương đã từng được nhận giải thưởng Bay Trade Global Award
danh giá cho những thành tựu mà Ông đã đạt được trong việc xây dựng thành công thương mại thế giới và quản lý
môi trường.
Tham gia buổi họp mặt còn có hai thành viên khác trong Hội đồng Quản trị của VEF do Tổng thống Hoa Kỳ chỉ
định là những cá nhân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài ba trong công việc và xã hội:
-

Bà Sandy Đặng, một thành viên mới của tổ chức VEF, là Chủ tịch thành lập tổ chức LEAD Á Mỹ
(AALEAD), một tổ chức chuyên giúp đỡ những gia đình nhập cư thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội
khác nhau. Bà Đặng tốt nghiệp Trường Đại học Harvard và hiện đang làm Cố vấn cho nhiều tổ chức khác.

-

Bà Marjorie Margolies hiện là Chủ tịch Tổ chức Chiến dịch Phụ nữ Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ
nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các quá trình đưa ra quyết định ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Bà
là nữ nghị sĩ đầu tiên được bầu vào Quốc hội từ bang Pensylvania. Hiện nay, bà đang nuôi 11 đứa trẻ và
trong nhiều năm tài trợ cho các gia đình tị nạn và đã nuôi dưỡng 25 đứa trẻ.

TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành của VEF nhận xét: “Quỹ Giáo dục Việt Nam tự hào được đóng góp
một phần vào sự phát triển khoa học, kỹ thuật, toán học, y tế và công nghệ cho Việt Nam. Chương trình Học bổng
uy tín của VEF tạo điều kiện để các công dân ưu tú của Việt Nam theo đuổi ước mơ có được tấm bằng sau đại học
trong lĩnh vực của mình từ một trong những viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Với sự giúp
đỡ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ trong suốt quy trình tuyển chọn, VEF dự kiến sẽ đưa thêm 45 nghiên cứu
sinh mới đi học tập sau đại học tại Hoa Kỳ vào mùa thu 2012. VEF rất vui mừng được chứng kiến nhiều cựu
nghiên cứu sinh của VEF, sau khi trở về Việt Nam, đang giữ các chức vụ và vị trí quan trọng trọng trong các lĩnh
vực giáo dục, doanh nghiệp và phát triển.”

__________________________________
THÔNG TIN VỀ VEF:
Quỹ Giáo dục Việt Nam là sáng kiến của Quốc hội Hoa Kỳ và là một tổ chức thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
Đây là năm thứ chín Quỹ Giáo dục Việt Nam hoạt động tại Việt Nam. Là chương trình chính của VEF, Chương
trình Học bổng VEF đã đưa 385 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 82 trường đại học hàng đầu của Hoa
Kỳ, phần lớn theo trình đào tạo bậc tiến sĩ. Ngoài Chương trình Học bổng, Chương trình Học giả của VEF tạo cơ
hội cho công dân Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo hậu tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời
gian từ 5 đến 12 tháng.
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam của VEF tạo điều kiện để các giáo sư Hoa Kỳ tham gia
giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam từ một đến hai học kỳ thông qua cầu truyền hình hoặc giảng dạy trực
tiếp tại các trường đại học Việt Nam. VEF yêu cầu các nghiên cứu sinh và học giả của VEF trở về Việt Nam sau
khi hoàn tất các chương trình học thuật của mình tại Hoa Kỳ.
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Đến tháng 7/2011, VEF có một mạng lưới cựu Nghiên cứu sinh VEF gồm 176 người, trong đó có 141 nghiên cứu
sinh, 24 học giả, và 11 giáo sư Hoa Kỳ. Một số nghiên cứu sinh đang tiếp tục hoàn thành chương trình học bậc tiến
sĩ tại Hoa Kỳ trước khi trở về Việt Nam.
Để biết thêm thông tin về Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin vui lòng truy cập website: www.vef.gov.
_____________________

Liên hệ:
Điện thoại:

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng Đại diện
Văn phòng VEF tại Hà Nội
04 3936-3670 hoặc 0909 388 227

*******
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