Chƣơng trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2017
(Kinh phí từ nguồn Đề án 599 NSNN Việt Nam
và của Trường ĐH Indiana, Hoa Kỳ)
Chương trình Học bổng L nh o tr Việt Nam (Vietnam Young Leader Award - VYLA) là
chương trình học bổng toàn phần dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nư c,
giảng viên cơ hữu t i các cơ sở giáo dục i học Việt Nam có năng lực nổi trội ể theo học
chương trình cao học t i ĐH Indiana, một trường chính sách công hàng ầu của Hoa Kỳ
(https://spea.indiana.edu/about/rankings.html).
Đ là chương trình do ộ Giáo dục và Đào t o Việt Nam và Trường Đ i học Indiana ồng
tài tr nh m trang b những
năng ph n tích và quản l quốc tế cho các học viên có thể
thực hiện tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản l nhà nư c. Trong chương trình, học viên
VYLA dự iến sẽ tham gia một chương trình học t i Trường Đ i học Harvard ở oston,
Chính qu ền Liên bang Hoa Kỳ và Ng n hàng Thế gi i ở Washington D.C.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng ư c ăng tải t i các trang m ng
www.moet.gov.vn và www.vied.vn, www.vyla.info. Dự iến tối a 20 suất học bổng sẽ ư c
cấp trong năm 2017.
I. HỌC BỔNG THẠC SỸ (do ộ GD&ĐT Việt Nam và trường Đ i học Indiana ồng tài tr ):
A. Đối tƣợng và điều kiện tham dự sơ tuyển
i)

Đối tƣợng: Hiện là công chức, viên chức ang làm việc t i các các bộ, ngành và cơ
quan nhà nư c và áp ứng các qu
nh hiện hành ối v i cán bộ, công chức, viên
chức nhà nư c i học ở nư c ngoài b ng ng n sách nhà nư c. Ứng viên công chức
phải có thời gian công tác từ ủ 05 năm trở lên; riêng các trường h p ư c xem xét,
tiếp nhận hông qua thi tu ển công chức, hoặc 02 năm liền t danh Chiến s Thi
ua cơ sở trở lên thì thời gian công tác từ ủ 03 năm trở lên; hoặc hiện là Giảng viên
cơ hữu ang công tác t i các cơ sở giáo dục i học Việt Nam, có ít nhất 02 năm
công tác liên tục t i cơ sở cử i học.

ii) Điều kiện: Yêu cầu dư i 35 tuổi tính ến ngà ban hành thông báo tu ển sinh Đề án
599 năm 2017 (dự iến 01/01/2017); chưa từng theo học chương trình th c sĩ nào
trong hoặc ngoài nư c; tốt nghiệp i học hệ chính qu (về ngành học có liên quan
ăng
học tiếp ở trình ộ th c sĩ) v i ết quả học tập t từ lo i há trở lên ( iểm
trung bình toàn hóa học từ 7,0 trở lên và iểm bảo vệ ồ án tốt nghiệp t từ 7,0 trở
lên, tính theo thang iểm 10 hoặc tương ương); Cam ết về nư c tiếp tục làm việc
cho nhà nư c Việt Nam sau hi ết th c chương trình ào t o.
B. Tiêu chí tuyển chọn
i)

Có hả năng óng góp cao cho x hội sau hi tốt nghiệp.

ii) Có năng lực và thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.
iii) Có ủ trình ộ tiếng Anh ể học tập (Sau hi nhận hồ sơ sơ tu ển, Trường ĐH
Indiana sẽ trực tiếp iểm tra trình ộ tiếng Anh. Khi ó ứng viên phải t tối thiểu 75
iểm TOEFL i T hoặc 6.0 iểm IELTS).
C. Tiến độ tuyển sinh
i)

10/01/2017: H n nộp hồ sơ ăng

tham dự sơ tu ển (qua email)

ii) 17/01/2017: Thông báo danh sách, thời gian thi và phỏng vấn (qua email & . ho i)

iii) 15/08/2017: ắt ầu hóa học t i ĐH Indiana, Hoa Kỳ.
D. Hồ sơ sơ tuyển do Trƣờng Đại học Indiana tiếp nhận gồm:
i)

Đơn ăng

theo mẫu, bài luận cá nh n (trang sau) và l l ch tự hai b ng tiếng Anh.

ii) Thư gi i thiệu cá nhân của l nh
iii)

ản scan b ng, bảng iểm
công chứng);

o cơ quan hoặc ơn v làm việc, hông cần dấu.

i học, th c sĩ, các chứng chỉ hác ( hông cần d ch hoặc

iv) Các tài liệu (b ng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) liên quan ến người dự tu ển v i mục
ích làm cho hồ sơ dự tu ển có l i thế hơn (nếu có, ví dụ chứng chỉ tiếng Anh
TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, chứng nhận ết quả các ỳ thi, giải thưởng, thành tích
trong học tập và công tác).
E. Các lƣu ý:


Hồ sơ tham dự sơ tu ển cần ư c gửi ến a chỉ email vietnam@indiana.edu trư c
ngày 10/01/2017. Các c u hỏi cũng có thể gửi ến a chỉ email trên.



Hồ sơ tham dự sơ tu ển gửi b ng file nh d ng .pdf v i dung lư ng hông quá 5M .
Các tài liệu bổ sung ư c scan và ính èm vào hồ sơ.



Sau hi có ết quả sơ tu ển vào 17/01/2017, ứng viên ư c lựa chọn cần nộp hồ sơ
chính thức dự tu ển học bổng ào t o th c sĩ, tiến sĩ ở nư c ngoài b ng ng n sách
nhà nư c năm 2017 theo các thông báo tu ển sinh của ộ Giáo dục và Đào t o. Hồ
sơ chính thức sẽ bao gồm Công văn cử người dự tu ển của cơ quan nhà nư c nơi
ứng viên ang làm việc và hồ sơ theo qu
nh của ộ Giáo dục và Đào t o t i các
thông báo ó.

II. HỌC BỔNG TIẾN SỸ (do trường Đ i học Indiana cấp toàn phần):
i)

Theo xếp h ng gần
nhất của Hội ồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ, chương
trình Tiến s Chính sách công của ĐH Indiana ư c xếp h ng số 1 t i M . ốn
chu ên ngành chính của chương trình nà là Ph n tích Chính sách, Tài chính công,
Quản l công và Chính sách môi trường.

ii) C nh tranh ể vào ư c chương trình nà rất cao. Ứng viên cần có b ng th c s t i
trường i học tốt trên thế gi i và có thư gi i thiệu m nh từ giáo sư ha học giả có
u tín trên thế gi i (nghĩa là học giả có nhiều bài viết ư c xuất bản trên các t p chí
hoa học quốc tế hàng ầu)
iii) Ứng viên cần áp ứng các êu cầu chung của trường (về GRE, TOEFL vv.) và nộp
ơn ăng
thẳng vào trường School of Public and Environmental Affairs (SPEA) i
học Indiana University t i (https://spea.indiana.edu/doctoral/apply.html) trư c ngà 1
tháng 12 hàng năm
ồng thời gửi một bản copy của hồ sơ xin học t i
vietnam@indiana.edu.

ĐƠN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN CHƢƠNG TRÌNH THẠC SỸ
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM 2017
Đơn và các tài liệu liên quan cần gửi đến vietnam@indiana.edu
không muộn hơn ngày 10/01/2017 (trong một email, dưới định dạng pdf)
Thông tin cá nhân:
Họ và tên:

Ngày sinh:

Điện tho i:

Điểm TOEFL/IELTS:

Email:

Đ a chỉ liên hệ:
Công việc hiện tại
Đối tư ng dự tu ển:

Cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ (từ PTP trở lên):
Công chức:

□

Viên chức:

□

□

Giảng viên cơ hữu:

□

Vụ/ ộ phận:
Chức vụ :
Mô tả công việc:

Tổng thời gian làm việc trong hu vực nhà nư c (tính ến 15/8/2017):
Quá trình công tác (đề nghị gửi kèm sơ yếu lý lịch đầy đủ)
Ngày bắt
đầu

Ngày kết
thúc

Cơ quan

Vụ/bộ phận

Chức vụ

Quá trình đào tạo ( ề ngh gửi èm b ng, bảng iểm)
Năm
bắt
đầu

Năm
kết
thúc

Tôi hẳng
Chữ

:

Trƣờng/Viện

Bằng cấp

Điểm
trung
bình

Chuyên ngành

nh mọi thông tin trong ơn dự tu ển và các tài liệu ính èm ều chính xác và ầ
Ngày:

ủ.

Personal Statement (in English, less than 500 words in total) to address the following three questions

1- What are your main professional strengths?

2- What are your professional goals and plan?

3- How would VYLA benefit you?

Vietnam Young Leader Awards is a scholarship program of the Vietnamese Government to prepare
outstanding government employees for future leadership roles in different policy sectors.

