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CÔNG VĂN TỪ TỔ CHỨC GIÁO DỤC QTS AUSTRALIA 
V/V: Chương trình học bổng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, y, bác sĩ 

và cán bộ công nhân viên ngành Y tế Việt Nam. 
 

Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế 

 

Tổ Chức Giáo Dục Quality Training Solutions Australia (Viết tắt là QTS Australia) xin trân trọng gửi 

đến quý Sở lời chúc sức khỏe và thành đạt. 

 

Chương trình học bổng tiếng Anh chuyên ngành Y Global E-Healthcare đã được triển khai từ năm 

2020, giúp hơn 500 y, bác sĩ và sinh viên ngành Y Việt Nam nâng cao trình độ Anh ngữ, từ đó tiếp 

cận và cập nhật nguồn kiến thức y học rộng lớn của thế giới được truyền tải bằng tiếng Anh, phát 

triển kỹ năng làm việc và thăng tiến sự nghiệp. Trong tháng 11 năm 2022, Tổ Chức Giáo Dục QTS 

Australia cùng Ban Giáo Sư Australia quyết định tái khởi động chương trình học bổng này, trao đến 

cơ hội học tập không giới hạn với giáo viên bản xứ và điều kiện tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành Y 

chuẩn châu Âu thông qua chương trình QTS English for Healthcare. 

 

Thông tin về chương trình 

 

1. Mục đích chương trình 

 Trao cơ hội học tập và nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành Y cho sinh viên, y, bác 

sĩ và cán bộ - công nhân viên ngành Y tế Việt Nam. 

 Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế Việt Nam. 

 Đồng hành cùng Sở Y tế trong công tác đào tạo, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ 

và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho nhân lực ngành Y trên địa bàn Tỉnh. 

 

2. Đối tượng áp dụng 

Sinh viên, y, bác sĩ và cán bộ - công nhân viên đang công tác trong ngành Y Tế tại Việt Nam. 

 



 

3. Nội dung đào tạo 

Sử dụng chương trình QTS English for Healthcare thuộc Tổ Chức Giáo Dục QTS Australia, là 

chương trình tiếng Anh chuyên ngành Y được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, ứng dụng 

phương pháp Blended Learning trong nền giáo dục quốc tế, giúp y, bác sĩ tiến bộ nhanh chóng, 

sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành và sẵn sàng áp dụng vào công việc. Cụ thể: 

 Các lớp học trực tuyến thẳng ra nước ngoài với giáo viên bản xứ và bạn học đa quốc gia 

cùng lĩnh vực để trao đổi kinh nghiệm, bàn luận các chủ đề chuyên ngành, nâng cao khả 

năng giao tiếp và trao đổi với bệnh nhân, đồng nghiệp và cấp trên. 

 Hệ thống giáo trình chuẩn châu Âu (CEFR) cung cấp cho y, bác sĩ đa dạng kiến thức Anh 

ngữ chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe, Y học, Dược phẩm, Giao tiếp tiếng Anh trong môi 

trường bệnh viện, Các tình huống cấp cứu. 

 Kế hoạch và nội dung học tập được xây dựng riêng cho từng học viên dựa theo kết quả 

bài kiểm tra đầu vào và chuyên khoa công tác. Thời khóa biểu không ảnh hưởng đến lịch 

trình công việc thường nhật. 

 Đội ngũ Hỗ trợ học tập luôn theo sát để trợ giúp về hệ thống học, thường xuyên báo cáo 

và theo dõi tiến độ nhằm giúp y, bác sĩ tiến bộ nhanh nhất. 

 

4. Thời gian đào tạo 

Chương trình kéo dài 12 tháng. 

 

5. Chi phí 

Được tài trợ 40% học phí chương trình QTS English for Healthcare bởi Quỹ Học Bổng Các Giáo 

Sư Australia thông qua chương trình học bổng Global E-Healthcare. Tổng giá trị chương trình 

học bổng Global E-Healthcare tháng 11 năm 2022 lên đến 960 triệu đồng. 

 

6. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký học bổng 

Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022. 

 

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng Global E-Healthcare xin vui lòng xem tại: <LINK> 

 

 

 

https://english.qts.edu.vn/vi/hoc-bong-global-e-healthcare-2022/


 

QTS Australia do các Giáo Sư Australia và quốc tế thành lập tại Việt Nam từ năm 2015, và hơn 16 

năm tại Australia, là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa hai nước. Đặc 

biệt trong cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành giáo dục thông qua Quỹ học bổng và các chương 

trình khuyến học của Ban Giáo Sư Australia cho học viên Việt Nam. 

 

Được sự hỗ trợ của các Cơ Quan Giáo Dục, Chính Phủ Australia cũng như Chính Phủ Việt Nam, suốt 

7 năm qua, QTS Australia - với sứ mệnh vì giáo dục và cộng đồng, không ngừng đóng góp và phát 

triển nhiều chương trình ý nghĩa và thành công như:  

 Trao tặng 600 suất học bổng Global E-Healthcare cho các y bác sĩ, hội điều dưỡng Việt 

Nam và các cán bộ ngành y đang công tác tại các sở y tế (2020 - 2021); 

 Mang đến cho Giáo viên, Cán bộ - Công nhân viên Việt Nam 400 suất học bổng toàn phần 

chương trình Đào tạo An ninh mạng khi giảng dạy từ xa do Đại học Adelaide, Google 

Australia & AustCyber, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Khoa học Máy tính (Computer 

Science Education Research) nghiên cứu phát triển (2021 - 2022); 

 Trao tặng 110 suất học bổng Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh - sinh viên khu 

vực Đồng Bằng Sông Cửu Long: Làng trẻ em SOS Bến Tre; Tổ chức từ thiện Aids To 

Children Without Parents; các trường Đại Học và Tổ chức NGOs tại các tỉnh Cần Thơ, An 

Giang, Đồng Tháp; 

 Trao tặng hơn 450 suất học bổng Global E-Teachers cho giáo viên Việt Nam, được cơ 

quan Aus4skills, học bổng chính phủ Australia hỗ trợ (2020 - 2021); 

 Học bổng Lighting Up Your Future cho các em sinh viên giỏi vượt khó (2018 - 2019); 

 Học bổng QTS Professors Scholarship for Excellence cho các tổ chức xã hội, phi chính 

phủ NGOs như DRD, trung tâm Nghị Lực Sống, KOTO cùng nhiều tổ chức khác (2019);  

 Cùng rất nhiều chương trình vì sự phát triển của giáo dục và cộng đồng khác. 

 

Qua 7 năm hoạt động và không ngừng phát triển, Tổ Chức Giáo Dục QTS Australia cùng Ban Giáo 

Sư điều hành được Cơ Quan Thương Mại và Đầu Tư Chính Phủ Australia tại Việt Nam (Austrade), 

Đại Sứ Quán Australia công nhận đã xuất sắc đóng góp thành công hơn 45 dự án cho ngành giáo 

dục và đào tạo, phát triển cộng đồng, nâng cao nguồn nhân lực cho Việt nam tại 15 tỉnh và thành 

phố, với hơn 2000 học viên được thụ hưởng. Bên cạnh đó, QTS Australia cũng được công nhận là tổ 

chức uy tín hàng đầu trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong giáo dục đào tạo.     

 



 

Chúng tôi kính đề nghị quý Sở hỗ trợ thông báo đến các bệnh viện, tổ chức y tế và các cơ quan trực 

thuộc Sở nhằm giúp các y, bác sĩ, các em sinh viên có cơ hội nhận học bổng và học chương trình 

tiếng Anh toàn cầu nhằm nâng cao năng lực Anh ngữ trong sự nghiệp khám, chữa bệnh. 

 

Thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 Ông Nguyễn Văn Vũ Linh- Đại diện Ban Học bổng QTS Australia tại Việt Nam. 

 Số điện thoại: 0384.96.2929 

 Email: scholarships@qts.edu.vn 

 

Một lần nữa chúng tôi kính chúc quý Sở luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. 

 

Trân trọng. 

 
 
 Trân Trọng 

Tổ Chức Giáo Dục QTS Australia 
 
 
 
 
 
 

CATHERINE GORDON 
Giám đốc Điều hành 
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