Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program AY 2021-2022
The U.S. Mission in Vietnam is pleased to call for nominations of outstanding candidates to participate
in the 2021 Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Initiative.
1. Program Description: The Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholar Program is open to
university faculty, foreign ministry or other government officials, and professional staff of the
private sector, think tanks, and other NGOs in the ASEAN Member States. Selected
Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholars will travel to the United States for three to four
months during the first half of 2022, where they will carry out scholarly and professional
research on priority issues related to ASEAN and the U.S.–ASEAN relationship. Projects that
are regional in scope and/or have clear implications for the entire ASEAN region will be
considered for this program.
Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholar proposals should be carefully developed projects
that will deepen the applicant’s understanding of one or more aspects of the U.S.–
ASEAN relationship. While it is expected that the majority of a participant’s time will be
spent in research, grantees are also encouraged to expand and develop their network of
professional contacts so that professional relationships established during the grantee’s time
in the United States can be sustained after the formal grant period has ended. In addition,
grantees will be expected to pursue opportunities to provide an ASEAN perspective during
their time in the United States through guest lectures, seminars, or participation in academic
or professional conferences. All applicants are urged to establish a likely affiliation with a
U.S. institution, including universities, think tanks, and research institutes, in advance of
submitting their formal applications. Letters of invitation will enable program organizers to
finalize suitable affiliations. Note: The program timing may be subject to change due to
travel restrictions or other considerations.
2. Background: Reflecting an enduring commitment to the Asia-Pacific region, the United States has
elevated its engagement across Asia as a strategic priority. A central tenet of that strategy is to work
closely with multilateral institutions such as ASEAN. The objective of the Fulbright U.S.–
ASEAN Visiting Scholar Initiative is to deepen people-to-people engagement and strengthen our ties
with the ten member nations of ASEAN, while specifically emphasizing the importance
of ASEAN. To date, more than 80 scholars from all 10 ASEAN Member States have been awarded
scholarships to pursue studies focused on a wide range of subjects including public health, the South
China Sea, Indo-Pacific focus, ASEAN economic integration, banking governance, human trafficking,
STEM education, food safety, and legal education.
3. Fields of study: Fields of study could include, but are not limited to:
Education
Financial Market Integration
Food Technology
Information Sciences
Journalism
Law

Public Administration
Public/Global Health
Statistics
Trade and Investment
Trade Facilitation

These programs and topics should reflect priority areas of the ASEAN Secretariat and the
U.S. Mission to ASEAN, and may also reflect priorities of relevance to the nominating
country. Projects that are regional in scope and/or have clear implications for the
entire ASEAN region will be prioritized.
4. Eligibility: Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholar applicants should be university
faculty, foreign ministry and government officials, or professionals in the private sector, think
tanks and other NGOs whose work focuses on U.S.–ASEAN issues. Applicants will be
expected to have a significant record of scholarly or professional accomplishment; they must
be citizens of one of the ten ASEAN Member States; and they must be proficient in English.
Preference will be given to qualified applicants who have not had recent and substantial
experience in the United States. Applicants must be residing in an ASEAN Member State
throughout the nomination and selection process, and they must return to an ASEAN country
upon completion of their U.S. stay.
Applicants are ineligible if they:
1. Are currently teaching, studying, or conducting research in the United States;
2. Have received a Fulbright grant within the past five years; or
3. Have been to the U.S. as a J-1 Exchange Visitor in the category of Professor or
Research Scholar within the past two years.
5. The following materials comprise a complete application:
• Application
• Project statement (three to five pages)
• Bibliography
• Curriculum vitae (up to six pages)
• Letter of invitation (strongly preferred, but not required)
• Letters of recommendation (three are required)
Candidates will be able to access the online application at https://apply.iie.org/fvsp2021/
6. Award Terms: Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholar awards will provide:
• A monthly stipend for grantees, between US $2,710 and $3,145/month, depending on the
U.S. city.
• A direct-flight, round-trip economy-class air ticket.
• A $1,250 Professional and Settling-in allowance.
• Qualifying university lab and research fees up to $3,000, as necessary.
• No dependent support will be available.
7. Deadline: Sunday, January 10, 2021 at 17:00 (Vietnam time)
8. Points of contact:
Fulbright Program Assistant
Public Affairs Section, U.S. Embassy in Hanoi
Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Phone: (024) 3850-5000 (ext. 6225)
Email: VNFulbright@state.gov

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á
(ASEAN) năm học 2021-2022
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam cho chương trình học bổng
Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm 2021.
1. Mô tả chương trình:
Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học,
cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên
cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được
chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng trong khoảng
nửa đầu năm 2022 về những vấn đề có liên quan và hữu ích cho các nước thành viên ASEAN và đồng
thời quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN. Những đề tài nghiên cứu có liên quan và/hoặc
có tầm ảnh hưởng đến toàn khối ASEAN sẽ được chú ý cân nhắc nhiều hơn.
Các đề tài nghiên cứu của Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN phải nhằm phát triển về
chiều sâu sự hiểu biết của ứng viên về một hoặc vài khía cạnh trong quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN. Tuy
phần lớn thời gian ở Hoa Kỳ sẽ dành cho nghiên cứu, chương trình khuyến khích các học giả tận dụng
thời gian này để mở rộng các mối quan hệ chuyên môn và duy trì những quan hệ này ngay cả sau khi
hết thời gian nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, chương trình cũng trông đợi các học giả sẽ đưa ra
những quan điểm của ASEAN thông qua các chương trình thỉnh giảng, tọa đàm chuyên môn hoặc các
hội thảo chuyên đề liên quan và phù hợp. Chương trình khuyến khích các ứng viên liên hệ trước với các
cơ quan học thuật Hoa Kỳ bao gồm các trường đại học, các viện chính sách hoặc nghiên cứu và nộp thư
mời từ các cơ quan tiếp nhận đó trong hồ sơ dự tuyển. Những thư mời này sẽ giúp chương trình quyết
định trường/viện phù hợp nhất với ứng viên được chọn. Chú ý: Thời gian của chương trình có thể thay
đổi phụ thuộc vào những hạn chế về đường bay hoặc những cân nhắc khác.
2. Nền tảng chương trình:
Để tái khẳng định sự cam kết lâu dài tại toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ nâng cao
các hoạt động tại Châu Á và coi đó là chiến lược hàng đầu. Trọng tâm của chiến lược này là hợp tác
chặt chẽ hơn với các tổ chức đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục tiêu
của Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN là nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa con
người với con người và tăng cường các mối liên kết giáo dục với mười nước thành viên ASEAN song
song với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN. Cho đến nay đã có hơn 80 học giả từ mười nước
thành viên ASEAN đã được cấp học bổng tham gia chương trình với nghiên cứu về các vấn đề khác
nhau như Sức khỏe cộng đồng, Nghiên cứu về Biển Đông, Các vấn đề trọng điểm trong khu vực Ấn Độ
Dương – Thái Bình Dương, Nền kinh tế hội nhập ASEAN, Quản trị ngân hàng, Phòng chống nạn buôn
bán người, Giáo dục đào tạo các ngành STEM, Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Đào tạo Tư pháp.
3. Đề tài nghiên cứu: Các lĩnh vực nghiên cứu là không giới hạn và có thể bao gồm
những lĩnh vực sau:
Giáo dục
Quản lý hành chính công
Hội nhập thị trường tài chính
Y tế cộng đồng/toàn cầu
Công nghệ thực phẩm
Thống kê
Công nghệ thông tin
Thương mại & Đầu tư
Báo chí
Xúc tiến thương mại
Luật

Đề tài nghiên cứu phải phản ánh được các vấn đề ưu tiên hàng đầu của của Ban Thư Ký ASEAN và
đồng thời cũng là vấn đề quan trọng với Việt Nam. Những đề tài có tầm ảnh hưởng toàn khu vực
ASEAN sẽ được đánh giá cao.
4. Điều kiện dự tuyển:
Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN là giảng viên đại học, hoặc cán
bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện
nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ, có công việc liên quan và chú trọng đến các vấn đề Hoa Kỳ ASEAN. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu
học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải là công dân Việt Nam và phải có trình độ tiếng Anh thành
thạo. Ưu tiên sẽ dành cho những ứng viên đủ tiêu chuẩn nhưng chưa từng có kinh nghiệm sống và học
tập/làm việc ở Hoa Kỳ. Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ
sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về Việt Nam sau khi chương trình ở
Hoa Kỳ kết thúc.
Ứng viên không hợp lệ để dự tuyển nếu người đó:
1. hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ,
2. đã được nhận học bổng Fulbright trong vòng 5 năm vừa qua
3. đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên
cứu trong vòng 2 năm vừa qua
5. Hồ sơ dự tuyển đầy đủ bao gồm:
▪ Đơn dự tuyển trực tuyến
▪ Đề cương nghiên cứu (từ 3 đến 5 trang)
▪ Thư mục nghiên cứu
▪ Lý lịch khoa học (tối đa 6 trang)
▪ Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (rất khuyến khích ứng viên nên có,
nhưng không bắt buộc)
▪ Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)
Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại trang https://apply.iie.org/fvsp2021/

6.
•
•
•
•
•

Tài trợ bao gồm:
Phí sinh hoạt từ 2.710 đến 3.145 đô-la Mỹ/tháng, tùy thành phố/bang tại Hoa Kỳ
Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông
1.250 đô-la Mỹ cho việc ổn định chỗ ở và điều kiện làm việc
Tối đa 3.000 đô-la Mỹ cho chi phí phòng thí nghiệm và nghiên cứu (nếu cần thiết)
Không hỗ trợ tài chính cho người phụ thuộc đi theo

7. Hạn nộp hồ sơ: 17:00 Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (theo giờ Việt Nam)
8. Liên hệ:
Chương trình Fulbright tại Việt Nam
Phòng Văn hóa & Thông tin, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024) 3850-5000 (ext. 6225)
Email: VNFulbright@state.gov

