
BØ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'ONG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tij do -  Hnh phüc 

Hal Phông, ngay/7 tháng 3 nàm 2022 S:  2R3  /TB-DHHHVN-KHCN 
V các chuang trinh tài trg, hçp tác cüa 

Qu5 dôi mi sang tp Vingroup näm 2022 

KInh g11i: ThU trrnxng cãc dan vj trong toàn Trung. 

Nhà truOng d nhn ckrc Thông báo v cáe chixong trInh tài trçi, hçip tác cUa Qu5 

di mâi sang tap Vingroup nãm 2022, Qu Di mói sang tao 

dai  h9c va cac vin nghiên ciru thirc hin nghiên cru 
khoa hoc, cong ngh và di mâi sang tao  trong các linh we: khoa h9c, cOng ngh, k 
thut, y dixçic, kinh t và giáo diic nhim tao  ra nhung thay di tich circ va bn vng eho 
Vit Nam. Ni dung cii th v các chirong trinh nhu sau: 

1. VINIFO1 - Chucing trinh tài trç dir an khoa h9c cOng ngh (20 - 30 dir an): 
Chuong trInh h trçr cho các d? an nghien efru khoa h9c djnh huàng Ung diing cUa các 

vin nghien cUu, trixrng di h9c (t chi'rc chU trI) và eác nhà khoa hc Vit Nam (chU 
nhim di,r an) có phuong phap tip cn va cong ngh hin dai,  kt qua xut sac và có thm 

ãnh huing qu& t. Kinh phi mi dir an ttr 2 t)' dn 10 t'. 

2. VINIFO3 - T chCrc và tài trçY các hOi  thão khoa h9c cong ngh: T chfrc các hOi 

thão cO uy tin trong nixàc và quc t; do Qu5 VINIF chU tn hoic tài trçr, phi hçip vâi 
các truO'ng di hc và các vin nghiên eUu. 

3. VINIFO5 - Khóa h9c ngan han  và Giáo six thinh giãng: PMi hçrp vâi các dan vj 
khoa h 9 c uy tin t chUc các khóa h9c (2 tun - 2 thang) và các Bài giâng dai  chUng. Din 
giã là các chuyên gia du ngành trong nuâc và quc th. 

4. VINIFO6 - H9c bng Thac si, tin si trong nuOc (300 h9c bng): Tài trçi h9c 

bng thac sI (120 triu/näm), tin sI (150 triu/nàm) trong rnrOc (6 tháng hoc 12 tháng). 

5. VINIFO7- H9c Mng sau tin sI trong nuâc (60 hçc bng): H trçx cho eác tiên 
sI xuat sc tiir cac di h9c uy tin a nuâc ngoài hotc trong nu6c d lam vic toàn th&i gian 
tai the vin nghiên cUu hoc trithng dai  h9c cUa Vit Nam. Mirc tài trçr 360 triuInäm. 

6. V!N!F09 - Chirang trinh liru giü cac gia trj van hóa, ljch sU: H trçr eho cáe t 

chUc, cá nhân thire hin cac sir kin hotc các Dir an bão tn, luu gilt và phat huy the gia 
trj van hóa, ljeh 51r. 

Tha chi nhn h so': 

Thông tin chi ti& v Quy ch cUa the Chi.rang trinh: diu kin dang k, dôi tixçrng 
dang k, h so', the buàc thrc hin, biu mu, ..., xem tai  www.vinif.org. 

H so dang k) duçe np online tai  http://oms.vinif.org, qua email và v dja ehi: 
Qu5 Di mOi sang tao  Vingroup (VINIF); Tang 9, Century Tower, Times City, 458 
Minh Khai, qutn Hai Ba Trung, Ha Ni. 

 Vingroup (VINIF) thuc 

Vin nghiên ci'ru Di 1iu lan (VINBIGDATA) có miic tiêu h trç các nhà khoa h9c Va 
các tài nàng tré thuc các trumg 



KT. HIU TRIJO,NG 
PHO HIEU TRtJONG 

PGSTS. 

Website: www.vinif org 

Fanpage: https ://www. facebook.com/vinif. org 

Phông Khoa hçc - Cong ngh trân trQng g1ri các dan vj thông tin chi ti& (tii van 

ban kern theo thông báo nay). 

Th?ii htn các d xut tham gia chuorng trInh tài trq vui lông xem chi tit tai  file 

dInh kern. Các dè xut cña các cá nhân, khoa/Vin hotc dan vj khi tham gia chixang 

trInh d nghj thông tin v PhOng KH-CN (qua email khcn@vimaru.edu.vn) d tng hçip 
và theo döi./. 

Noi nhIn: 
- Nhu trên; 
- Hiu truóng (dê báo cáo); 
- Lu'u: VT, KH-CN., 



VIN NGHIEN CTIrU Df1 LIEU  LON CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VItT NAM 

Quc' DOI  M(JL SANG TLO  VINGROUP Dc 1p —  Tr  do — Hanh  phüc  

r'Yv Thong bOo cOc chu'o-ng trI,zh  thi trr, hQp ha Nt3i,  ngày 01 thOng 03 näm 2022 

tOc ctia QLI2 DOi rnO't sOng tQo Vin group 2022 

KInh gth: QuS do'n vj 

Qu DOi rnói sang tto Vingroup (VINIF) thuc Vin Nghiên cliru D€r 1iu 
1On có niic tiêu h trçY các nhà khoa h9c và các tài nãng tré thuc các Truà'ng di 
h9c và các Vin nghiên ciru thirc hin nghiên cüu khoa h9c, cong ngh và dOi rnâi 
sang to trong các linh vrc: khoa hoc, cOng ngh, k' thut, y duçcc, kinh M va giáo 
dic nhärn tio ra nhng thay di tIch circ và bn vt"rng cho Vit Narn. 

Qua han 3 nãm thành 1p và phát trin, Qu VINIF dä h9p tác vO'i han 90 
viën ngliiên ciru, trithng di.i h9c trong câ nuc; tài trç và quân I' 83 dir an; cap 
750 hpc hng Thc si, Tin Si; cap 30 h9c bong sait Tie Si; tài tr9 và hp tác 08 
d an dào to Thac Si; to chic và tài tr' nhiêu hi tháo, sir kin khoa h9c — cong 
ngh; tO chirc 24 bài giáng di chüng vâi han 300,000 lu'at theo dOi tnrc tuyn, 
tong kinh phi tài trç len dn hon 600 t3' dOng. 

Dknz nhn trong ,zàm 2022, Qu9 VINIF se tang gp dôi sá Iwing H9c 
hô,igswTieisii. 

Cu the, nãm 2022 Qu' së có các chi.rong trInh sau: 

VINIF0i — Chiro'ng trInh tài trq dir an khoa hQc cong ngh: 20 — 30 dr an 

Chiicrng trInh h trg cho các dir an nghiên cru khoa h9c djnh huâng 1rng 
diing ciia các vin nghiCn ciru, tnräng dd hçc (to chrc chñ tn) và cãc nhà khoa 
hçc Vit Nam (chñ nhim dir an) có phuong pháp tip cn và cOng ngh hin di, 
kêt qua xuât sac và có tm ánh huOiig quôc t. Kinh phi mi dr an tir 2 t den 10 
tc'. 

Hn np h so': tu' ngày 01/03/2022 dn 25/04/2022. 

Thông tin chi tiêt: https ://vinif. org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-
du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/  

VINIFO3 — Chtro'ng trinh hçrp tác, tài trçr sr kin và hi thão 

TO chtc các hi tháo có uy tin trong nuóc và quc t; do Qu VINIF chü 
trI hoc tài trq, phi hçip vth các trithng dai  h9c và các viên nghiên cru. 



Hn np ho so: It nhât 30 ngày tru*c ngày to chñc. 

Thông tin chi tiêt: https ://vinif.org/sponsor-prograrns/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-
hoi-thaol  

VINIFOS — Chuffng trInh tài trç' Khóa hQc ngän hitn và Giáo su' thinh giãng 

Fhi hop vó'i các don vj khoa h9c uy tin t chiirc các khóa h9c (2 tuân — 2 
tháng) và các Bài giãng dii chüng. Din giä là các chuyên gia dâu ngành trong 
nuoc và quOc té. 

Han nôp h so: It nhtt 60 ngày trtró'c ngày to chfrc. 

Thông tin chi tiêt: https ://vinif.org/sponsor-prograrns/khoa-hoc-ngan-han-
va-giao-su-thinh-giang/  

VINIFO6 — Chu'o'ng trInh h9c being dào tio Thtc si, Tin si trong nu'c: 300 
h9c bng 

Tài trçi h9c bOng Thac si (120 triu/nãm), Tiên si (150 triu/näm) trong 

nuc (6 tháng hoc 12 tháng). 

Hn np hO so: 

HQc bong Thac Si: tü' ngãy 01/06/2022 den 30/06/2022 

fI9cbôngTiCnsi:tlrngay02/O5/2022 dn 25/05/2022........................ 

Thông tin chi tit: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-.  

tien-si-trong-nuoc/ 

VINIFO7— Chumg trInh hQc bong sau Tin si trong niro'c: 60 h9c bong 

H tro cho các Tin si xuât sc tr các dai h9c uy tin nurc ngoài hoc 
trong nuc d lam viec toàn thO'i gian tai  các vin nghién ciru hoac  trithng  dai  h9c 

cüa Viêt Nam. Miirc tài trci 360 triêu/nãm. 

Hn np h so: tu' ngày 0 1/03/2022 dn 25/04/2022 

Thông tin chi tiM: https ://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-
si-trong-nuoc/   

YINIFO9 — Chuo'ng trInh hru gifr các giá trj van hOa, ljch sü' 

H trq cho các to chüc, Ca nhãn thirc hin các sir kin hoac các Dij an bão 
tèn, lixu giü và phát huy các giá trj vn hóa, Ijch sir. 



\TIN NGHIEN CU'U DU' LIIU LN 

QUcmnOlM€n GTOVINGROUP1 
1TRIiv / dc.- 

3Gn 
GIAM C iEu HANH 

Han np hè so to chirc cãc si,r kin: It nhât 30 ngày trix6c ngày to chcrc. 

Han np h so các dir an: tfr ngày 01/03/2022 dn 25/04/2022 

Thông tin chi tit: https ://viniforg/sponsor-prograrns/chuong-trinh-luu-giu-cac-
ia-tri-van-ho a-lich-su/ 

Dia clii nhân ho so':  

Thông tin chi tit v Quy chê cña các Chuong trInh: diêu kin dang ks', dOi 
tuçmg dãng k, ho so, các huc thuc hiên, biu mtu, v.v., xem tai www.vinif.org. 

Ho so dãng k &rccc np online t?i  http://oms.vinif.org, qua email và v dja clii: 

Qu Dôi mOi sang tao  Vingroup (VINIF). 

Tng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, qun Hai Ba TRmg, Ha Nôi. 

Website: www.vinif.org   

Fanpage: https ://www . facebook. comIvinif.org  

D biêt them thông tin, CO the gi.ii email v các dja clii sau: 

Email: mlb@;vmnif  or  (Thông tin chung) 

project (.viniforg  (Chuong trInh VINIFO 1) 

scholarshipvinif org  (Chuong trInh VINIFO3 dn VINIFO9) 

Qu VINIF kInh dê nghj Qu9 don vj phô biên thông tin den các PhOng/ban 
ye các chuong trInh tài trçi, Iiçp tác cUa Qu5 VINIF trong näm 2022. 

Trân tr9ng cam o'n./. 

QkJ1 DQ M1 ANI TO 'INGROUP 
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