
 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:             /VHL-HTQT 

V/v chương trình học bổng ASEAN India 

Research Training Fellowship (AIRTF) 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được thông báo của Đại 

sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về các chương trình đào tạo ngắn hạn cho các sinh viên 

Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN India Research Training Fellowship (AIRTF) 

như sau: 

- Số lượng học bổng hàng năm: 50 suất. 

- Thời gian đào tạo: Từ 02 đến 06 tháng. 

- Đối tượng: Học viên từ các nước trong khu vực ASEAN, làm việc tại các cơ 

quan/ tổ chức nghiên cứu, có độ tuổi dưới 45, đã tốt nghiệp Thạc sĩ trong khối 

chuyên ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, y học. 

- Học bổng bao gồm: Lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, 

chỗ ở tại Ký túc xá. 

- Hình thức ứng tuyển: Nộp hồ sơ online tại đường link: 
www.aistic.gov.in/ASEAN/aistdfFellowship  

- Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất ngày 30/10/2022. 

- Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu gửi kèm hoặc trên website: 
www.aistic.gov.in/ASEAN/aistdfFellowship  

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để Thủ trưởng các 

đơn vị đề cử cán bộ tham dự chương trình trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 
- Lưu: VT.HTQT.TNH.30 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 
  Lê Quỳnh Liên 

 

http://www.aistic.gov.in/ASEAN/aistdfFellowship
http://www.aistic.gov.in/ASEAN/aistdfFellowship

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-27T15:48:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Quỳnh Liên<lienle@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-10-27T16:26:03+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-10-27T16:26:26+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-10-27T16:28:10+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




