
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:1077/SNgV-HTQT 
V/v chương trình Học giả Fulbright Việt 

Nam của Chính phủ Hoa Kỳ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh;  

- Đại học Huế.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

6952/UBND–ĐN ngày 05/7/2022 về việc triển khai chương trình Học giả 

Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2023-2024, Sở Ngoại vụ 

xin trao đổi một số nội dung sau:  

Với mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và 

giáo dục, hỗ trợ đào tạo cho các các bộ, chuyên viên thuộc các Sở, ban ngành, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính 

phủ Hoa Kỳ, năm học 2023-2024 sẽ trao từ 7 đến 10 suất học bổng toàn phần 

Chương trình Học giả Fulbright trong khuôn khổ Chương trình Học bổng 

Fulbright dành cho cán bộ nhà nước, chủ yếu trong các lĩnh vực chuyên môn 

thuộc khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học và Công nghệ. Hạn cuối nộp hồ 

sơ trực tuyến là 17h, ngày 15/10/2022, tại https://apply.iie.org/fvsp2023/. 

Tiêu chí dự tuyển: 1) Là công dân Việt Nam; 2) Có bằng Thạc sĩ hoặc tiến 

sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn); 3) Có trình độ tiếng 

Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.  

Thông tin chi tiết về khóa học và thủ tục đăng ký, xin vui lòng truy cập  

trang thông tin tại: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-

program-vietnam/vietnamese-scholar-program/ hoặc liên hệ cô Hoàng Phương, 

Trợ lý Chương trình, điện thoại: (024) 3850-5000, (số máy lẻ 5067) 

email: hoangpvl@state.gov.  

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trên địa bàn tỉnh có cơ hội nâng cao trình 

độ chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, Sở Ngoại vụ trân 

trọng đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn nộp hồ 

sơ đăng ký tham gia chương trình đào tạo nói trên. 

Trân trọng.  

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ;  

- Lưu: VT, HTQT, TD.                                                                   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Huy Thái 

https://apply.iie.org/fvsp202
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