Australia Awards Scholarships
in Vietnam
Australia Awards Scholarships (AAS) 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.

Applicants are assessed on their professional and personal
leadership attributes, academic competence and, most
importantly, their potential to address development
challenges in Vietnam and promote relationships
between Vietnam and Australia.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.

OPENING DATE

1 February
2021
APPLY FOR AN
AUSTRALIA AWARDS
SCHOLARSHIP NOW!

CLOSING DATE

30 April
2021

www.australiaawardsvietnam.org
info@australiaawardsvietnam.org
www.facebook.com/Aus4Skills
024 3939 3991

Phùng Thị Lan Phương
AAS Alumna / Cựu sinh AAS
• Master of International Trade and Development,
The University of Adelaide - 2017
• Manager of the Foreign Trade Agreement (FTA)
Department, WTO and International Trade
Center; Vietnam Chamber of Commerce and
Industry
• Thạc sỹ Thương mại Quốc tế và Phát triển, Đại
học Adelaide - 2017
• Trưởng phòng Hiệp định Tự do Thương mại
(FTA), Trung tâm WTO và Hội nhập; Phó trưởng
phòng Pháp lý, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI)

“

My experience with Australia’s world-class
education was a critical steppingstone to my success
today. The knowledge and skills gained in Australia
have helped me develop my expertise to confidently
follow my career path My research project on market
opportunities in Australia for Vietnam arising from
the Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership has helped Vietnamese
businesses seize opportunities and strengthen the
trade relations between the two countries.

Những trải nghiệm về nền giáo dục tiên tiến của
Australia là bước đệm vững vàng đưa tôi đến với
những thành công hôm nay. Các kiến thức và kỹ
năng tích lũy được từ những năm tháng học tập tại
Australia đã giúp tôi phát triển chuyên môn để tự tin
hơn khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Dự án
nghiên cứu của tôi về cơ hội tại thị trường Australia
mà Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt Nam đã giúp
các doanh nghiệp trong nước nắm bắt cơ hội và góp
phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

“

Australia Awards Scholarships will be available for
Vietnamese citizens for Master studies at tertiary
institutions in Australia commencing in 2022. The awards
are for central, provincial and district-level agency
officials (including mass organisations), staff of NGOs and
Vietnamese companies, academics and researchers.

Đồng Thị Linh Chi
Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2019

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

Học bổng Chính phủ Australia
(AAS) tại Việt Nam
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.

Các ứng viên là người khuyết tật, thuộc 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.

NGÀY MỞ

1 Tháng 2
2021
HÃY NỘP HỒ SƠ
XIN HỌC BỔNG
CHÍNH PHỦ
AUSTRALIA (AAS)

NGÀY ĐÓNG

30 Tháng 4
2021

www.australiaawardsvietnam.org
info@australiaawardsvietnam.org
www.facebook.com/Aus4Skills
024 3939 3991

Huỳnh Hữu Cảnh
AAS Alumnus / Cựu sinh AAS
•
•

Master of Social Work, Flinders University - 2019
Officer at Social Protection Center, Kiên Giang
province

•
•

Thạc sỹ Công tác xã hội, Đại học Flinders - 2019
Cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội, tỉnh Kiên Giang

“

The Australia Awards Scholarships provided
an opportunity to me, a person with disability,
to study on equal terms in an international
environment. The knowledge gained in
Australia has given me more confidence to
get out into the world and motivated me to
reach my full potential and affirm my status in
society.

“

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) đã tạo
cơ hội để một người khuyết tật như tôi được
học tập trong môi trường quốc tế một cách
bình đẳng. Những kiến thức được tiếp thu tại
Australia đã giúp tôi thêm tự tin để hòa nhập
và là động lực để tôi phát huy hết tiềm năng
của mình, khẳng định vị thế của mình trong
xã hội.

“

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) tại Việt Nam được
cấp cho ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2022.
Học bổng dành cho cán bộ cơ quan cấp trung ương, tỉnh và
huyện (bao gồm các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc
cho các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam,
cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. Các ứng viên sẽ được xét
duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo,
thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng giải
quyết những thách thức về phát triển của Việt Nam và thúc
đẩy các mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia.

Nguyen Huu Viet
Australia Awards Scholarship 2019

Make a difference with an
Australia Awards
Scholarship

