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HỘI GHN GHIÊ CỨU SIH VÀ HỌC GIẢ VEF THƯỜG IÊ LẦ
THỨ 6
Hà ội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân trọng
thông báo về Hội nghị Nghiên cứu sinh và Học giả VEF thường niên lần thứ 6 với
chủ để “Đường về Tổ quốc”. Hội nghị được tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm
Quốc gia Hoa Kỳ và là một hoạt động thường niên dành cho các Nghiên cứu sinh và
Học giả VEF. Năm nay, Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, trong
hai ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2009.
Tại Hội nghị, các Nghiên cứu sinh, Học giả và Giáo sư Hoa Kỳ (theo chương trình
Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam) sẽ tham gia các thảo luận về khoa học và
công nghệ. Bên cạnh chủ đề Hội nghị Đường về Tổ quốc, một nét đặc biệt của Hội
nghị lần này là Hội chợ Việc làm, một chương trình tiếp nối với Hội chợ Việc làm
trong môi trường học thuật của Hội nghị thường niên năm vừa qua. Mục tiêu của
Hội chợ Việc làm năm nay là giúp các trường đại học, viên nghiên cứu, cũng như
các công ty nước ngoài tại Việt Nam có thể tuyển dụng được những Nghiên cứu sinh
VEF xuất sắc cho nguồn nhân lực của họ. Thêm vào đó, Hôi chợ Việc làm còn là cơ
hội để thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng.
Hội chợ Việc làm đã thu hút được 8 đoàn đại biểu, trong đó có Bộ Khoa học và
Công nghệ, do Thứ trưởng Lê Đình Tiến dẫn đầu, các đại diện từ lãnh đạo các
trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam và Tập đoàn Intel Việt Nam. Các đại
biểu tham gia Hội chợ Việc làm sẽ thảo luận với các Nghiên cứu sinh và Học giả
VEF về tầm nhìn, chiến lược, chính sách, cơ hội nghề nghiệp hiện tại và tương lai,
cũng như môi trường làm việc của tổ chức mình bao gồm các điều kiện giảng dạy và
nghiên cứu. Một chương trình đặc biệt của Hội thảo năm nay, chương trình “Đường
về Tổ quốc” sẽ được thu video và đăng tải trên website của VEF tại địa chỉ
www.vef.gov.
Hội nghị thường niên của VEF được tổ chức hàng năm tại Mỹ với sự trợ giúp của
Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Mục đích của Hội nghị là kết nối các Nghiên cứu
sinh và Học giả VEF nhằm xây dựng một cộng đồng khoa học và công nghệ bền
vững cho Việt Nam trong tương lai. Hơn 200 Nghiên cứu sinh và Học giả VEF từ
hơn 70 trường đại học Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Hội nghị Nghiên cứu sinh và Học giả
VEF lần thứ 6 này. Xin vui lòng truy cập trang web của VEF tại địa chỉ
www.vef.gov hoặc trang web của Hội Nghiên cứu sinh VEF (VEFFA) tại địa chỉ
www.veffa.org để biết thêm thông tin chi tiết.

