
Australia Awards Scholarships in Vietnam 

I explored and unleashed my full potential 
through my world class education experience in 
Australia. I, and other Australian Alumni, had 
the opportunity to enhance our knowledge and 

update our skills, apply this new knowledge and 
these new skills in our work, and contribute to 
Vietnam’s development in various areas. For 
example, I am now applying what I learned  

through my application project on mitigating 
coastal erosion in the Mekong Delta, which 
aims to identify solutions to coastal erosion, 

while maintaining local livelihoods.

Được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của 
Australia, tôi đã khám phá và phát huy được hết 
tiềm năng của bản thân. Những cựu sinh như tôi 

có cơ hội cập nhật kiến thức và kỹ năng 
phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân cũng 
như  xu hướng phát triển của Việt Nam trên 
nhiều lĩnh vực - ví dụ như dự án hiện nay tôi 

đang thực hiện tại Đồng Bằng sông Cửu Long 
nhằm tìm ra những giải pháp giảm thiểu 

tình trạng xói lở bờ biển, đồng thời bảo đảm 
sinh kế cho người dân.

Further information about the Australia Awards Scholarship

www.facebook.com/Aus4Skills

024 3939 3991

www.australiaawardsvietnam.org

info@australiaawardsvietnam.org

APPLY FOR AN 
AUSTRALIA AWARDS 
SCHOLARSHIP NOW!

1 February
2 0 2 0

30 April
2 0 2 0

OPENING DATE

CLOSING DATE

Nguyễn Tấn Phong
Alumnus 2012
Cựu sinh 2012

• Master of Applied Science,
James Cook University
• Assistant Professor at Faculty of
Environment and Labour Safety, 
Ton Duc Thang University

• Thạc sỹ Khoa học Ứng dụng,
Đại học James Cook
• Giáo sư Trợ lý Khoa Môi trường &
Bảo hộ Lao động
Đại học Tôn Đức Thắng

Australia Awards Scholarships are prestigious international 
awards offered by the Australian Government to the next 
generation of global leaders for development. Through study 
and research, recipients develop the skills and knowledge to 
drive change and help build enduring people-to-people links 
with Australia. 

Australia Awards Scholarships will be available for 
Vietnamese citizens for Master studies at tertiary institutions 
in Australia commencing in 2021. The awards are for 
central and provincial agency officials (including mass 
organisations), staff of NGOs and Vietnamese companies, 
academics and researchers.

Applicants are assessed on their professional and personal 
qualities, academic competence and, most importantly, their 
potential to address development challenges in Vietnam.

Applications are strongly encouraged from people with 
disability, from disadvantaged rural areas and from ethnic 
minorities. A support scheme is available to assist equal 
participation for these applicants.

“

Tạo nên sự khác biệt cùng 
Học bổng Chính phủ 
Australia (AAS)

Các học viên Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2019



Giờ này năm ngoái tôi hội hộp chờ đợi thông tin về 
học bổng Australia Awards. Giờ đây tôi đã

sẵn sàng cho chuyến du học với nhiều thử thách và 
trải nghiệm thú vị ở Australia. Hãy chuẩn bị thật kỹ 

và nộp hồ sơ đúng hạn. 
Chúc bạn thành công!

This time last year, I was anxiously awaiting 
the results of my Australia Awards Scholarship 

application. Now, I’m preparing for the challenging 
yet exciting educational experience that lies 

ahead in Australia! Apply for an Australia Awards 
Scholarship before the deadline. 

Good luck!

Lý Sao Mai
AAS 2019 Awardee
Học viên Học bổng 
Chính phủ Australia (AAS) 2019  

• Thạc sỹ Tài chính, Đại học RMIT 
• Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Điện Biên

• Master of Finance, RMIT University
• Expert, Department of Planning and 
Investment, Dien Bien Province

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) tại Việt Nam

Thông tin thêm về Học bổng Chính phủ Australia (AAS)

www.facebook.com/Aus4Skills

024 3939 3991

www.australiaawardsvietnam.org

info@australiaawardsvietnam.org

HÃY NỘP HỒ SƠ
XIN HỌC BỔNG

CHÍNH PHỦ 
AUSTRALIA (AAS)

1 Tháng 2 
2 0 2 0

30 Tháng 4
2 0 2 0

NGÀY MỞ

NGÀY ĐÓNG

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín 
được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo
toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và 
nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và 
kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và xây dựng mối quan hệ giữa 
nhân dân hai nước Việt Nam và Australia. 

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) tại Việt Nam được cấp cho 
ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2021. Học bổng dành 
cho cán bộ cơ quan trung ương và địa phương (bao gồm cả các
tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức 
phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ 
giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.
 
Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, 
năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là 
khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của 
Việt Nam.

Các ứng viên người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và 
người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin 
học bổng. Học bổng có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia
bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

“

Make a difference with an
Australia Awards
Scholarship

Trinh Viet Tong - Australia Awards Scholarship 2019


