
 
 
 
 
Kính gửi quý trường/quý viện: 

 

 

Chúng tôi xin giới thiệu với nhà trường/viện về Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam  

năm học 2020 – 2021 đang nhận hồ sơ với hạn nộp là ngày 15 tháng 10 năm 2019. 

 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam trân trọng sự hợp tác và kết nối của quý trường/quý viện 

trong những năm qua nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông 

qua trao đổi văn hóa và trao đổi giáo dục. Để có nhiều hơn nữa các học giả Fulbright Việt Nam 

đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu, chúng tôi mong quý trường/quý viện giới thiệu chương 

trình này với các đồng nghiệp để họ biết và tham gia.  

 

Nếu quý trường/quý viện biết những giảng viên các trường cao đẳng & đại học, các trường dạy 

nghề, cán bộ nghiên cứu các viện, chuyên viên các cơ quan, vv, là ứng viên phù hợp với chương 

trình này, mong quý trường/quý viện giới thiệu họ với chương trình Fulbright Việt Nam qua 

email: VNFulbright@state.gov. Chương trình Fulbright Việt Nam sẽ liên hệ với những học giả 

mà quý trường/quý viện giới thiệu và hướng dẫn họ làm hồ sơ.  

 

Hàng năm thông qua chương trình Học Giả Fulbright Việt Nam, rất nhiều các học giả Việt Nam 

đã đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu tại các trường đại học/viện nghiên cứu. Với sự giúp đỡ 

của quý trường/quý viện, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các học giả Fulbright Việt Nam 

đến Hoa Kỳ trong những năm tới. 

 

Thông tin chi tiết về chương trình: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-

program-vietnam/vietnamese-scholar-program 

 

Nếu quý trường/quý viện có các câu hỏi khác, xin liên hệ qua email: VNFulbright@state.gov 

hoặc ĐT: (024) 3850 5000 (máy lẻ: 6225) 

 

 

Trân trọng cảm ơn! 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam 
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