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Luân Đôn, ngày 3 tháng Tám 2022 

 
Hội Trí Thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hoà Ailen (The Vietnamese Intellectual 
Society in the UK and Ireland – VIS UK & Ireland) chính thức thành lập vào cuối năm 2020 với 
sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Luân đôn. Là tổ chức tự nguyện, hiện 
nay VIS UK & Ireland hội tụ gần 100 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên và các 
nhà khoa học gốc Việt đang công tác tại hơn 50 trường đại học và viện nghiên cứu ở Vương 
quốc Anh và Cộng hoà Ailen, với rất nhiều ngành nghiên cứu giảng dậy khác nhau. Hoạt động 
của chúng tôi nhằm kết nối, hợp tác và hỗ trợ các hội viên, đồng thời cùng hướng về Việt Nam 
thông qua các hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế 
xã hội của đất nước. 
 
Sau một thời gian bàn thảo và chuẩn bị, chúng tôi mong muốn triển khai chương trình ‘VIS 
Mentorship and Talent Development Programme (VIS-MTD)’ (tạm dịch là Chương Trình Trợ 
Giúp Phát Triển Tài Năng Việt) dành cho các ứng viên nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ và các nhà 
khoa học trẻ từ Việt Nam dự định chọn nước ngoài, đặc biệt là Vương quốc Anh hoặc CH Ailen 
để học tập và tu nghiệp. Với kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ đã tích luỹ trong nhiều năm qua, 
các thành viên của VIS UK & Ireland sẵn sàng chia sẻ và trợ giúp thế hệ các nhà nghiên cứu trẻ 
nâng cao kỹ năng để viết thành công đơn xin học nghiên cứu sinh, xin học bổng, tìm trường 
và giáo sư hướng dẫn phù hợp, cách viết và xuất bản các bài báo tại các tạp chí khoa học đầu 
ngành và series sách của các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Mỗi ứng viên sẽ được kết nối 
với đại diện phù hợp của VIS UK & Ireland và được hỗ trợ chuẩn bị đề tài nghiên cứu và nộp 
hồ sơ, từ 6 đến 9 tháng cho tới khi nộp thành công và được nhận vào một trường đại học ở 
Vương quốc Anh hay Ailen. Hội cũng sẵn sàng là nơi tư vấn, trợ giúp các ứng viên, các trường 
cho các dự án như Dự án 89 của Bộ Giáo Dục. 
 
Nhân dịp nhiều thành viên của VIS UK & Ireland về nước làm việc và thăm gia đình, được sự 
đồng ý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chúng tôi xin đề xuất đồng tổ chức một buổi toạ đàm 
trong tháng Tám 2022 (từ 15:00 đến 17:00 thứ Sáu ngày 12 tháng Tám, tại Hội Trường G 
trường Đại Học KTQD) để ra mắt khai trương chương trình VIS-MTD, với đại diện các vụ liên 
quan trong Bộ, các trường đại học, các ứng viên nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ, các 
cán bộ phụ trách phát triển nhân lực ở các trường đại học. 
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Cũng nhân đây xin được mời quý vị, tất cả những ai quan tâm và đặc biệt đại điện của các 
trường Đại Học đến tham dự phát biểu, cũng như chia sẻ các cơ hội hợp tác cho chương trình 
VIS-MTD, cùng tham gia buổi toạ đàm với các diễn giả đến từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đặc 
biệt là từ Vụ Giáo Dục Đại Học, các trường đại học của Viet Nam, các giáo sư và các nhà khoa 
học của VIS UK & Ireland. Buổi toạ đàm được tổ chức với hình thức kết hợp trực tuyến và trực 
tiếp. 
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