Thông báo

Chương trình học giả (VSP)
Năm học 2016-2017
A. Giới thiệu
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) là một cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội
Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2000 với mục đích góp phần xây dựng mối quan hệ song phương giữa
Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục, dành cho công dân Việt Nam
theo học các chương trình sau đại học hoặc đào tạo sau tiến sỹ tại các trường đại học Hoa Kỳ,
trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), kỹ thuật, toán học, y tế (bao gồm
khoa học y sinh cũng như dịch tễ học, dinh dưỡng học, và thống kê sinh học trong y tế công cộng),
và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), và dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy
các ngành tương tự tại các trường đại học tại Việt Nam.
Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ cho việc đào tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động
học tập, nghiên cứu và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với một cơ sở giáo dục hàng đầu
tại Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương trình kéo dài từ năm tháng đến một năm, có thể là
các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm,
nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các
Học giả phải sử dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ để giảng dạy và hướng
dẫn sinh viên, truyền đạt lại cho đồng nghiệp cũng như những người làm công tác giảng dạy bên
ngoài trường của mình (“đào tạo cán bộ tập huấn”), và đóng góp cho mối quan hệ hợp tác ngày
càng tốt đẹp hơn nữa với các nhà khoa học Hoa Kỳ. Cho Năm học 2016-2017, VEF sẽ tài trợ
khoảng ba (3) Học giả tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn tại các trường đại học hoặc
viện nghiên cứu Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.

B. Điều kiện dự tuyển
1. Ứng viên phải là công dân Việt Nam có bằng tiến sỹ, tiến sỹ khoa học, tiến sỹ y khoa hoặc
bằng tiến sỹ chuyên về nghiên cứu trong các ngành được VEF hỗ trợ, và hiện đang làm
việc toàn thời gian tại một trường đại học Việt Nam. Những ứng viên có bằng tiến sỹ Y
khoa cần xác nhận với cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ về việc có thể tiếp nhận họ làm nghiên
cứu hoặc thực hành tại Hoa Kỳ.
2. Nhân viên của VEF, thành viên Hội đồng Quản trị, bao gồm nhân viên hợp đồng, ở cả Việt
Nam và Hoa Kỳ không được nộp đơn dự tuyển, kể cả trong vòng một năm sau khi chấm
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dứt làm việc cho VEF. Sau thời gian một năm nói trên, họ có thể được nộp đơn dự tuyển,
nếu được Hội đồng Quản trị VEF phê chuẩn.
3. Những ngành đủ tiêu chuẩn xin tài trợ là khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), kỹ
thuật, toán học, y tế (bao gồm khoa học y sinh cũng như dịch tễ học, dinh dưỡng học, và
thống kê sinh học trong y tế công cộng), và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin).
VEF không hỗ trợ các ngành khoa học xã hội. Những ứng viên có chương trình nghiên cứu
tập trung vào lĩnh vực biến đổi khí hậu (khoa học môi trường) hoặc năng lượng hạt nhân sẽ
được ưu tiên, trong trường hợp những ứng viên này có các tiêu chuẩn đồng đều như các
ứng viên khác, bởi đây là những lĩnh vực được cả hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ quan
tâm.
4. Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh thành thạo, đủ để tham gia vào các dự án hay chương
trình nghiên cứu đề xuất.
5. Thời gian của chương trình đề xuất không được thực hiện sớm hơn ngày 1 tháng 8 năm
2016, và muộn hơn ngày 30 tháng 9 năm 2017. VEF không hỗ trợ những chương trình
ngắn hơn thời gian 5 tháng.
6. Ứng viên phải đưa ra kế hoạch về việc “đào tạo cán bộ tập huấn”, theo như yêu cầu của
Chương trình Học giả.
7. Trường đại học tiếp nhận ở Hoa Kỳ phải thông qua chương trình mà Học giả đề xuất và có
thư nêu rõ chi tiết những hỗ trợ của trường dành cho Học giả, bao gồm nguồn quỹ đối ứng,
đóng góp bằng hiện vật, và kế hoạch dự kiến về việc thiết lập hoặc mở rộng mối quan hệ
hợp tác với trường đại học Việt Nam. Trường đại học Hoa Kỳ phải đồng ý sẽ giải ngân các
khoản tài trợ của VEF cho Học giả (xem chi tiết ở mục Quy trình chuẩn bị hồ sơ).
8. Trường đại học tại Việt Nam phải thông qua chương trình mà Học giả đề xuất và có thư
nêu rõ chi tiết những hỗ trợ của trường dành cho Học giả, bao gồm hỗ trợ cho Học giả tiến
hành chương trình “đào tạo cán bộ tập huấn” sau khi trở về Việt Nam, theo yêu cầu của
Chương trình Học giả và hỗ trợ cho việc thiết lập hoặc mở rộng mối quan hệ hợp tác với
trường đại học Hoa Kỳ.
9. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 10 tháng 4 năm 2015.
10. Các Học giả bắt buộc phải tham gia Chương trình Định hướng trước khi lên đường do
VEF tổ chức (dự kiến từ ngày 5 – 10 tháng 6 năm 2016) nếu không, sẽ không được
nhận tài trợ.

C. Hỗ trợ tài chính của VEF
1. Thị thực vào Hoa Kỳ. Phí xin thị thực, nếu có. (Không bao gồm chi phí đi lại, chi phí ở
hoặc các chi phí khác liên quan đến việc xin thị thực.)
2. Kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng. Phí kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng ở Việt Nam do cơ
sở tiếp nhận đào tạo ở Hoa Kỳ yêu cầu trước khi lên đường. Việc tiêm phòng phải được

Trang 2 |

Thông báo: Chương trình Học giả VEF Năm học 2016-2017

thực hiện tại Việt Nam, trừ khi có lý do chính đáng khác nên việc tiêm phòng phải tiến
hành tại Hoa Kỳ.
3. Chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO). Chi phí đi lại và ăn ở tại Việt Nam
để tham gia chương trình bắt buộc này.
4. Phụ cấp hỗ trợ ổn định ban đầu. 500 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ những chi phí phát sinh ban đầu
khi Học giả đặt chân đến Hoa Kỳ.
5. Vé máy bay. Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam tới cơ sở tiếp nhận ở Hoa
Kỳ.
6. Trợ cấp hàng tháng. 2.300 đô la Mỹ tiền trợ cấp hàng tháng, chi phí này sẽ được chia theo
tỉ lệ số ngày trong tháng đối với những tháng lẻ. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo
ngày mà chương trình của Học giả được Hội đồng Quản trị của VEF phê duyệt. Học giả
phải lập kế hoạch một cách hợp lý để có thể dùng khoản tiền này chi trả cho những chi phí
ăn, ở, đi lại, những chi phí phát sinh khác.
7. Bảo hiểm Y tế. Sẽ được trả 1 lần cho cơ quan bảo hiểm ngay từ khi Học giả bắt đầu
chương trình, khoản tiền này sẽ bao gồm bảo hiểm toàn bộ thời gian Học giả nghiên cứu ở
Hoa Kỳ. Khoản bảo hiểm y tế/bảo hiểm tai nạn này sẽ được dùng để chi trả trong các
trường hợp khẩn cấp, nằm viện và bao gồm cả việc di chuyển hoặc về nước khẩn cấp tùy
vào mức bảo hiểm được tính kể từ khi Học giả rời Việt Nam và trong suốt thời gian tại
Hoa Kỳ. VEF không hỗ trợ thêm bảo hiểm cho chi phí thăm khám bác sỹ, khám sức khỏe
định kỳ, tiêm phòng cúm, các loại tiêm phòng khác, và/hoặc bác sĩ nha khoa/bác sĩ nhãn
khoa. Cá nhân Học giả có thể tự mua bảo hiểm cho các chi phí này, sau khi đến Hoa Kỳ,
có thể thông qua trường đại học tại Hoa Kỳ, nơi Học giả đến nghiên cứu. Nếu cơ sở tiếp
nhận tại Hoa Kỳ đồng ý cung cấp và chi trả các dịch vụ bảo hiểm, Học giả phải có chứng
nhận bằng văn bản về việc này từ phía nhà trường và thông báo ngay cho VEF được biết.
8. Trợ cấp Phát triển Chuyên môn (PDG). 300 đô la Mỹ/tháng được dành cho phát triển
chuyên môn. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo ngày mà chương trình nghiên cứu
của Học giả được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị VEF. Học giả chỉ được phép sử dụng
khoản trợ cấp này giới hạn cho mục đích phát triển chuyên môn, được định nghĩa như sau:
tham gia trình bày/tham dự hội nghị, hội thảo tập huấn; mua sách; tạp chí và ấn phẩm; các
phần cứng và phần mềm máy tính; đăng ký thành viên ở các diễn đàn chuyên môn; các
khóa học nâng cao khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh; thuê thống kê viên; và thuê
chuyên gia hiệu đính tiếng Anh để chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu hoặc bài báo có khả năng
được đăng. Trợ cấp PDG không được sử dụng cho các mục đích không liên quan tới phát
triển chuyên môn, như sinh hoạt phí, chi phí cho người thân, du lịch nghỉ dưỡng, chi phí y
tế và chữa bệnh, và chi phí giải trí. Tất cả tài sản hữu hình được mua bằng tiền PDG thuộc
sở hữu của Học giả. Hàng năm, tất cả các Học giả phải báo cáo việc sử dụng trợ cấp PDG
cho VEF. Vì thế, Học giả phải giữ tất cả các bằng chứng liên quan đến việc sử dụng khoản
trợ cấp này (mục đích sử dụng, ngày sử dụng, số tiền sử dụng và các hóa đơn, chứng từ) để
nộp cho VEF khi có yêu cầu.
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D. Quy trình chuẩn bị hồ sơ
Ứng viên Chương trình Học giả (VS) cần:
1. Xin thư đồng ý và cam kết hỗ trợ của trường đại học tại Việt Nam để đưa vào hồ sơ dự
tuyển.
2. Tìm người hướng dẫn tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận
và hỗ trợ chương trình mà ứng viên đề xuất. Ứng viên có thể tham khảo ý kiến của người
hướng dẫn khi xây dựng chương trình nghiên cứu của mình nhằm đảm bảo cơ sở tiếp nhận
tại Hoa Kỳ sẽ ủng hộ và có thư cam kết hỗ trợ.
3. Thông báo cho cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ về các thỏa thuận liên quan tới tài chính như
trong thông báo này và xin thư cam kết về việc cơ sở tiếp nhận đồng ý sẽ nhận và, thay mặt
VEF, thanh toán các khoản tài chính của VEF (Phụ cấp Hỗ trợ Ổn định ban đầu, trợ cấp
hàng tháng, Trợ cấp Phát triển Chuyên môn) cho Học giả. Thuật ngữ “khoản tài trợ” là
thuật ngữ dùng nội bộ bởi VEF và không ám chỉ bất kỳ một định nghĩa cụ thể nào mà
trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ dùng để tham khảo với cùng một thuật ngữ
tương đương. Dưới đây là thông tin chi tiết nêu rõ những sự bố trí, thu xếp mà VEF mong
muốn nhận được từ trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ:
a. Chuyển khoản Điện tử. Phụ cấp Hỗ trợ Ổn định ban đầu (500 đô la Mỹ), trợ cấp
hàng tháng (2.300 đô la Mỹ/tháng), và trợ cấp phát triển chuyên môn PDG (300 đô
la Mỹ/tháng) hoặc số tiền được điều chỉnh theo tháng lẻ, sẽ được chuyển khoản
điện tử từ VEF đến trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ trước khi bắt đầu
năm học.
b. Chi phí Hành chính. Các trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ không được
khấu trừ bất kỳ một chi phí hành chính nào từ khoản tài trợ VEF dành cho cho Học
giả cũng như tính phí các hoạt động nằm trong chương trình phát triển chuyên môn
của Học giả.
c. Giải ngân các Khoản tài trợ của VEF. Trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ sẽ
thu xếp việc giải ngân các khoản tài trợ VEF cho các Học giả theo hệ thống hành
chính đang áp dụng tại đơn vị mình.
d. Thời hạn Thanh toán (Phụ cấp Hỗ trợ Ổn định ban đầu, Trợ cấp hàng tháng). Thời
gian chuyển tiền trợ cấp hàng lần tháng đầu tiên phải được thực hiện trong tháng
đầu mà Học giả đến cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ và từng tháng sau đó. Nếu Học giả
muốn đến sớm hơn, trước ngày bắt đầu nhận tài trợ như đã đề ra, trường đại học
Hoa Kỳ không bắt buộc phải chi trả trợ cấp cho đến ngày Học giả chính thức nhận
được tài trợ. Tốt nhất, cơ sở tiếp nhận nên sắp xếp chi trả toàn bộ Phụ cấp Hỗ trợ
Ổn định ban đầu và một phần trợ cấp hàng tháng ngay sau khi Học giả đến đơn vị
mình. Dù có bất kỳ sự chậm trễ nào không lường trước được do trường đại học/cơ
sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ hoặc VEF gây ra liên quan tới quá trình chuyển tiền, việc
thanh toán tiền trợ cấp tháng đầu tiên và các tháng sau đó cho Học giả phải được
thực hiện đúng thời hạn.
e. Quy trình Nhận tiền Trợ cấp. Trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ phải thông
báo đến từng Học giả về quy trình nhận Phụ cấp Hỗ trợ Ổn định ban đầu, Trợ cấp
hàng tháng và Trợ cấp Phát triển Chuyên môn và cung cấp cho VEF một bản sao
về quy trình này.
f. Các khoản Thuế liên quan. Trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ phải làm các
thủ tục giấy tờ, nếu có, liên quan tới các khoản thuế của Hoa Kỳ mà Học giả có thể
phải nộp khi tiến hành giải ngân các khoản tài trợ của VEF cho Học giả.
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g. Theo dõi Trợ cấp Phát triển Chuyên môn (PDG). VEF yêu cầu trường đại học/cơ sở
tiếp nhận tại Hoa Kỳ tiến hành các công việc sau:
1) Yêu cầu Học giả cung cấp bằng chứng bằng văn bản về việc sử dụng PDG,
được giới hạn bởi những mục đích sử dụng đã nêu (Mục C.8) và phải liên
quan tới việc phát triển chuyên môn của Học giả.
2) Lưu giữ các bằng chứng về việc sử dụng PDG, những bằng chứng này phải
bằng văn bản và do Học giả cung cấp, và nếu được VEF yêu cầu, tóm tắt
việc sử dụng khoản trợ cấp này cho VEF. Cho dù các cơ sở tiếp nhận tại
Hoa Kỳ có thể đã lưu giữ các chứng từ liên quan, Học giả vẫn có trách
nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tài trợ này (mục đích sử dụng, ngày sử
dụng, số tiền sử dụng và các hóa đơn, chứng từ).
h. Hoàn trả khoản Trợ cấp Phát triển Chuyên môn không sử dụng hết. Tại thời điểm
Học giả rời khỏi trường đại học/cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ, bất kỳ khoản trợ cấp
phát triển chuyên môn nào chưa dùng hết phải được hoàn trả lại cho VEF.
QUAN TRỌNG: Học giả phải có được thỏa thuận bằng văn bản từ cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
về việc cơ quan này sẽ tiến hành giải ngân các khoản tài trợ của VEF cho Học giả như đã nêu
ở trên. Do đó, Học giả nên cung cấp thông tin trước cho người hướng dẫn tại Hoa Kỳ để có thể
đưa những chi tiết nêu trên vào thư hỗ trợ, như một phần trong hồ sơ dự tuyển.

E. Quy trình nộp hồ sơ
Hồ sơ trực tuyến sẽ được mở tại địa chỉ www.vef.gov
từ 10:00 giờ sáng, ngày 20 tháng 1 năm 2015
HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ vào lúc 10:00 giờ sáng, thứ 6, ngày 10 tháng 4 năm 2015
(theo giờ Việt Nam)
Khi nộp hồ sơ dự tuyển, ứng viên của Chương trình Học giả phải cung cấp những thông tin sau:
1. Bản Mô tả Chương trình Phát triển Chuyên môn. Bản mô tả rõ ràng và ngắn gọn về dự án,
chương trình và/hoặc kế hoạch nghiên cứu sẽ được Học giả thực hiện. Trong đó bao gồm
mục tiêu, thời gian, kết quả mong đợi của chương trình và những đóng góp của chương
trình, dự án cho sự phát triển sự nghiệp của Học giả tại Việt Nam cũng như sự phát triển
trong lĩnh vực của Học giả tại Việt Nam và những tiến bộ khoa học đóng góp cho Việt
Nam (tối đa 4 trang).
2. Thông tin về các Chương trình Tài trợ khác của Chính phủ Hoa Kỳ. Ứng viên phải nói rõ
nếu nhận được bất cứ khoản tài trợ nào khác của Chính phủ Hoa Kỳ để tham gia một
chương trình khác trong thời gian của Chương trình Học giả VEF mà mình đề xuất.
3. Thông tin về những lần nhận tài trợ của VEF trước đây. Nếu ứng viên đã từng nhận được
tài trợ của Chương trình Học giả VEF thì trong hồ sơ cần đề cập tới những điểm sau:
a. Sự khác biệt của chương trình đề xuất lần này so với đề xuất của lần nhận tài trợ trước;
b. Lợi ích đối với trường đại học/viện nghiên cứu Hoa Kỳ và trường đại học Việt Nam
khi ứng viên quay trở lại; và
c. Tóm tắt các kết quả có được từ lần nhận tài trợ trước và cách thức xây dựng, tiếp tục
phát triển những kết quả đó trong đề xuất lần này.
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4. Cam kết đóng góp cho Sự phát triển về Giáo dục và Khoa học của Việt Nam. Một bản mô
tả rõ ràng và súc tích kế hoạch tập huấn, trong đó có đầy đủ thông tin về cách thức Học giả
sẽ chia sẻ lại những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được từ Hoa Kỳ cho những đồng nghiệp
khác ở Việt Nam. VEF coi chương trình Học giả như một “Chương trình đào tạo cán bộ
tập huấn”, nghĩa là, đào tạo cho ứng viên trở thành người sẽ tập huấn lại cho những người
khác. Những người này sẽ lại tiếp tục đào tạo cho những người khác nữa, qua đó, kiến thức
Học giả thu được từ chương trình nghiên cứu tại Hoa Kỳ sẽ được phổ biến rộng rãi. Ứng
viên nên đề cập tới kế hoạch duy trì sự hợp tác với cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ. Ứng viên
cũng nên đưa ra minh chứng về khả năng lãnh đạo và đổi mới của mình trong lĩnh vực học
thuật hoặc với cộng đồng học thuật. Ngoài ra, ứng viên còn có thể mô tả về vai trò của
mình như là cầu nối về khoa học và văn hóa giữa hai quốc gia.
5. Thư Cam kết của Cơ sở Tiếp nhận tại Hoa Kỳ. Thư cam kết hỗ trợ của trường đại học/cơ
sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ, khoa và/hoặc giáo sư/nhà nghiên cứu. Đây là những đơn vị/cá
nhân sẽ tiếp nhận ứng viên. Thư cam kết hỗ trợ cần có những thông tin sau:
a. Thời gian. Thời gian tham gia Chương trình Học giả, bao gồm ngày bắt đầu và
ngày kết thúc.
b. Vai trò và Trách nhiệm của Cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ. Vai trò của cơ quan, khoa
và/hoặc (các) giáo sư /nhà nghiên cứu tiếp nhận, bao gồm những khoản mà cơ sở
tiếp nhận sẽ hỗ trợ cho Học giả và những khoản mà Học giả sẽ phải tự thu xếp.
c. Vai trò của Học giả. Những kỳ vọng của cơ sở tiếp nhận về vai trò và sự tham gia
của Học giả.
d. Kết quả. Kết quả mong đợi đạt được từ đề cương của Học giả, bao gồm các kế
hoạch hợp tác lâu dài với Học giả và cơ quan của Học giả tại Việt Nam.
e. Hỗ trợ. Những hỗ trợ mong muốn từ cơ sở tiếp nhận ở Hoa Kỳ đối với Học giả bao
gồm ít nhất những nội dung sau:
1) Hỗ trợ tài chính, nếu có
2) Văn phòng hoặc chỗ làm việc
3) Sử dụng điện thoại gọi tại Hoa Kỳ và quốc tế
4) Sử dụng máy tính cá nhân (máy tính xách tay hoặc máy để bàn)
5) Sử dụng các thiết bị văn phòng khác, bao gồm máy fax
6) Sử dụng phòng thí nghiệm và các thiết bị, và những hạn chế, nếu có
7) Sử dụng thư viện và các tiện nghi khác gồm cả trung tâm y tế, phòng tập
thể dục và bể bơi, v.v.
8) Thẻ nhận dạng nội bộ của cơ sở tiếp nhận
9) Chi phí đối với Học giả cho các mục trên, nếu có
f. Giải ngân Trợ cấp hàng tháng và Trợ cấp Phát triển Chuyên môn (PDG). Văn bản
của cơ sở tiếp nhận chấp thuận việc giải ngân các khoản trợ cấp của VEF cho Học
giả.
g. Các thông tin cụ thể khác. Bất cứ thông tin nào khác giải thích những sự sắp xếp,
bố trí giữa cơ sở tiếp nhận Hoa Kỳ và Học giả, ví dụ như, thời hạn thanh toán Phụ
cấp Hỗ trợ Ổn định ban đầu, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn,
khả năng hỗ trợ miễn phí bảo hiểm cho Học giả.
6. Cam kết của Trường Đại học tại Việt Nam
a. Đề cử Ứng viên. Thư cam kết của tổ chức/cơ quan làm việc của ứng viên tại Việt
Nam hỗ trợ cho ứng viên tham gia Chương trình Học giả và cho phép ứng viên
tham gia Chương trình Học giả trong khoảng thời gian dự kiến tại Hoa Kỳ.
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b. Chương trình Đào tạo Cán bộ tập huấn. Một văn bản của tổ chức/cơ quan làm việc
của ứng viên đồng ý hỗ trợ cho ứng viên tiến hành đào tạo lại cho những người
khác với những kiến thức, kỹ năng mà mình sẽ tiếp thu được tại Hoa Kỳ.
c. Hợp tác giữa các cơ quan. Nêu rõ mối quan tâm trong việc phát triển quan hệ hợp
tác giữa đơn vị mình với cơ sở tiếp nhận ứng viên tại Hoa Kỳ.
7. Công khai thông tin. Các ứng viên phải khai đầy đủ thông tin về tiền án, tiền sự của
mình trước đây, nếu có (ngoại trừ các lỗi nhỏ về vi phạm giao thông). Nếu ứng viên
từng có tiền án, tiền sự thì phải nêu rõ về việc tiền án, tiền sự đó đã được giải quyết
như thế nào.
Sau hạn nộp hồ sơ ngày 10 tháng 4 năm 2015, VEF sẽ xét duyệt những hồ sơ xin tài trợ của
Chương trình Học giả để đảm bảo những hồ sơ này đáp ứng được tất cả các yêu cầu tối thiểu. Sẽ
có tối đa 10 ứng viên xuất sắc nhất được mời tham dự phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội hoặc
Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2015. Những ứng viên
có kết quả phỏng vấn tốt nhất sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quản trị của VEF với tư cách là ứng
viên được đề cử cho Chương trình Học giả VEF. Hội đồng Quản trị của VEF sẽ phê chuẩn danh
sách vào giữa tháng 11 năm 2015. VEF sẽ thông báo kết quả cho tất cả các ứng viên vào cuối
tháng 11 năm 2015.

F. Tiêu chí tuyển chọn
VEF thực hiện một quy trình nộp hồ sơ và tuyển chọn mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên
được lựa chọn dựa trên khả năng chuyên môn, thành tích nghiên cứu, học tập, chất lượng của đề
cương phát triển chuyên môn, kết quả mong đợi sẽ đạt được và những đóng góp tiềm năng của
ứng viên cho Việt Nam.
 Quy trình tuyển chọn sẽ tập trung vào những ngành, chủ đề nghiên cứu quan trọng với Việt
Nam và những chương trình có khả năng kết hợp với các chương trình khác.
 Chương trình Học giả dành cho tất cả những ứng viên đủ điều kiện; song những ứng viên
đang làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc các cơ sở giáo
dục khác của Việt Nam sẽ được ưu tiên
 Ưu tiên sẽ được dành cho những ứng viên chưa từng nhận được học bổng hoặc tài trợ của
VEF trước đây, trong trường hợp những ứng viên này có các tiêu chuẩn đồng đều như các
ứng viên khác. Nếu các ứng viên đã từng nhận học bổng hoặc tài trợ của VEF đều lọt vào
danh sách những ứng viên cuối cùng, ưu tiên sẽ được dành cho ứng viên nhận được tài trợ
trước.
Những Tiêu chí Tuyển chọn sau đây sẽ được dùng để đánh giá ứng viên đủ tiêu chuẩn cho
Chương trình Học giả VEF:
1.
2.
3.
4.

Các minh chứng về thành tích chuyên môn xuất sắc tại Việt Nam
Chất lượng, giá trị, và “sự phù hợp” của bản mô tả chương trình phát triển chuyên môn
Cam kết đóng góp cho sự phát triển về giáo dục và khoa học của Việt Nam
Mức độ hỗ trợ của cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ và trường đại học Việt Nam nơi ứng viên
công tác
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G. Những hỗ trợ khác của VEF
1. Hỗ trợ Thị thực. VEF tài trợ thị thực J-1 cho Học giả trong Chương trình này và thị thực J2 cho người thân của Học giả cùng đi sang Hoa Kỳ. VEF sẽ quyết định loại thị thực J-1
nào là phù hợp (Học giả Nghiên cứu, Học giả Ngắn hạn) tuỳ thuộc vào các hoạt động được
đề xuất trong chương trình kế hoạch của Học giả.
2. Hỗ trợ Thường xuyên. Văn phòng VEF tại Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ liên tục cung cấp thông
tin và hỗ trợ cho Học giả và sẽ trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.
3. Mạng lưới VEF. Học giả sẽ trở thành một thành viên của mạng lưới các Nghiên cứu sinh
và Học giả VEF cũng như Cựu Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, trước, trong và sau thời
gian tham gia Chương trình Học giả.

H. Trách nhiệm của Học giả
Phần dưới đây cung cấp thông tin ngắn gọn về những trách nhiệm cơ bản của Học giả. Danh sách
cụ thể các trách nhiệm sẽ được cung cấp trong thư trao tài trợ, có giá trị như một văn bản thỏa
thuận giữa Học giả và VEF. Văn bản này sẽ được trao tại Chương trình Định hướng trước khi lên
đường (PDO). Học giả có những trách nhiệm sau:
1. Các Thủ tục với Cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ. Học giả cần hoàn tất mọi công tác chuẩn bị
với cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ và, trước khi lên đường, cần thường xuyên liên lạc với
giảng viên/nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, những người sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn
nghiên cứu cho Học giả.
2. Giấy chấp nhận của Cơ quan chủ quản. Ngay sau khi được lựa chọn tham gia vào Chương
trình, Học giả cần xin cơ quan đang làm việc một văn bản cho phép tham gia Chương trình
Học giả trong khoảng thời gian dự kiến của chương trình.
3. Nhà ở. Ngay sau khi được lựa chọn, Học giả cần thu xếp vấn đề nhà ở tại Hoa Kỳ. Thông
thường, các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ có dịch vụ giúp các Học giả tìm được nhà ở tạm
thời phù hợp, có đồ đạc hoặc không có đồ đạc kèm theo.
4. Chương trình Định hướng trước khi lên đường. Học giả cần lên kế hoạch tham gia Chương
trình Định hướng trước khi lên đường (PDO) dự kiến được tổ chức từ ngày 5-10 tháng 6
năm 2016, tại Việt Nam. Thời gian nêu trên đã bao gồm ngày đầu tiên và ngày cuối cùng
để di chuyển đến/từ địa điểm tổ chức. VEF tổ chức Chương trình PDO trong 5 ngày, nhằm
cung cấp thông tin cần thiết cho Học giả về trách nhiệm cũng như các vấn đề về văn hoá,
luật pháp ở Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ PDO là các hoạt động xây dựng nhóm, thường bao
gồm một ngày cắm trại. Trong suốt thời gian diễn ra PDO, Học giả sẽ nhận được thư trao
tài trợ chính thức và những giấy tờ cần thiết để xin thị thực.
5. Người thân. Học giả phải bố trí, thu xếp và chi trả tất cả các chi phí liên quan tới người
thân (vợ/chồng, con cái) đi cùng hoặc tới thăm khi ở Hoa Kỳ và đảm bảo, duy trì và chi trả
mọi khoản bảo hiểm y tế, sức khỏe cho người thân khi họ ở Hoa Kỳ. Học giả phải đảm bảo
không dùng khoản tài trợ của VEF để chi trả các chi phí cho người thân của mình.
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6. Thuế. Học giả phải trả mọi khoản thuế theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang dựa trên
các khoản tài trợ từ VEF hoặc từ các nguồn khác khi đang ở Hoa Kỳ. Học giả phải trả thuế
phát sinh tại Hoa Kỳ trong năm, cho dù đã trở về Việt Nam. Nếu không thực hiện nghĩa vụ
đóng thuế, Học giả đó sẽ bị phạt và có thể bị cấm vào Hoa Kỳ trong tương lai.
Cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ phải làm hồ sơ và khấu trừ thuế của khoản trợ cấp hàng tháng,
theo quy định (khoảng 17%). Tại Hoa Kỳ, các khoản thuế được tính dựa trên thu nhập
trong năm dương lịch. Ví dụ, một Học giả bắt đầu chương trình nghiên cứu vào tháng 8
năm 2016 và kết thúc vào tháng 6 năm 2017, sẽ phải chịu trách nhiệm nộp thuế năm 2016
và năm 2017 và cần phải khai báo thu nhập để nộp thuế hai lần. Thuế được trả sau, vào
tháng 4 năm nay cho năm trước đó, nên nếu chương trình của Học giả kéo dài từ ngày 1
tháng 9 năm 2016 tới ngày 31 tháng 5 năm 2017, Học giả sẽ phải lập tờ khai và trả thuế bổ
sung vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 cho các khoản thu nhập/tài trợ được nhận từ tháng 9
tới tháng 12 năm 2016, và một bộ tờ khai và trả thuế bổ sung khác vào ngày 15 tháng 4
năm 2018 cho các khoản thu nhập/tài trợ được nhận từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2017.
7. Các Quy định và Điều luật. Học giả phải tuân thủ mọi quy trình và quy định của VEF, của
cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ, của cơ quan di trú Hoa Kỳ và các luật liên quan khác.
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Hoạt động
Thông báo Chương trình Học giả Năm học 20162017
Giai đoạn nộp hồ sơ

Thời gian
Ngày 22 tháng 9 năm 2014

Ngày 20 tháng 1 – ngày 10 tháng
4 năm 2015
Hạn chót nhận hồ sơ
Ngày 10 tháng 4 năm 2015
Phỏng vấn những ứng viên đạt tiêu chuẩn tại Việt Cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm
Nam
2015
Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên
Cuối tháng 11 năm 2015
Chương trình Định hướng trước khi lên đường Dự kiến từ ngày 5-10 tháng 6
bắt buộc dành cho những Học giả được lựa chọn
năm 2016
Các học giả của Năm học 2016-2017 bắt đầu Sớm nhất là tháng 8 năm 2016
chương trình tại Hoa Kỳ
và không muộn hơn tháng 9 năm
2017
**************
Thông báo này nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình Học giả cho những đối tượng
quan tâm, giúp họ nắm rõ các nội dung cơ bản của Chương trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào
chưa được giải đáp trong thông báo này, xin vui lòng liên hệ Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Lưu ý: VEF có quyền thay đổi khi cần thiết. Bất cứ thay đổi nào cũng sẽ CHỈ được đăng tải trên
trang web chính thức của VEF tại địa chỉ www.vef.gov.
Mọi câu hỏi về Chương trình Học giả VEF Năm học 2016-2017,
xin vui lòng liên hệ qua email vs@vef.gov, hoặc qua điện thoại
 Văn phòng VEF tại Hà Nội, Việt Nam: 04-3936-3670
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