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Vietnamese students awarded 2013 Belgian Government Scholarships 

 
 
Hanoi – On the 9th of August 2013 Vietnamese students awarded 2013 Belgian 
Government scholarships gathered at a reception “Welcome to Belgium” hosted by 
the Embassy of Belgium in Hanoi at the Hanoi Towers Convention Hall, 49 Hai Ba 
Trung Street.  
 
As a common practice, the event is organised annually with an aim to congratulate new 
Vietnamese students awarded with Belgian Government scholarships from different channels. 
In this event Vietnamese scholars were also introduced more to Belgium, with useful 
information on the Belgian culture, society, studies and research opportunities before their 
departure to Belgium. Moreover, new students had an interesting exchange and shared their 
personal concerns with alumni and Belgian officials from the Embassy and other concerned 
agencies. 
 
The Belgian federal government, through its Directorate-General for Development 
Cooperation and Humanitarian Aid (DGD) grants scholarships via two channels: Direct 
(Belgian Bilateral Scholarships); Indirect via VLIR-UOS (University Cooperation for 
Development - Flemish Interuniversity Council), CIUF-CUD (la Commission Universitaire pour 
le Développement – Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique) and 
other specialized institutions. Furthermore, the regional governments and universities (own 
initiatives) are also awarding a number of short and long term training grants.  
 
The Belgian Bilateral Scholarship (BBS) programme is jointly managed and executed by the 
Development Cooperation Office under the Belgian Embassy in Hanoi and the Belgian 
Development Agency (BTC). It enables young professionals from Vietnam to pursue Master 
studies in Belgium and gain new expertise for the benefit of their country upon their return. 
The fields of study are not restricted but priority is given to the areas of intervention of the 
Belgian development cooperation in Vietnam, notably: water and sanitation management and 
governance. Women and candidates from remote areas are especially encouraged to apply.  
 
New intake of 2014 will be open on 16th September 2013.  
 
Apart from the objective on capacity building, Belgian Scholarships also aim at facilitating 
mutual cultural exchanges between Vietnam and Belgium. The presence of foreign students in 
Belgium is certainly an excellent way of encouraging intercultural openness, a sense of 
solidarity and an interest in international cooperation. 
 
About 99 Belgian scholarships have been granted to Vietnamese citizens for the academic 
year 2013-2014, in which about 64 scholarships by the federal government, about 35 
scholarships by the French-speaking and Flemish-speaking regional governments, and by 
universities. 
 
Detailed information about scholarships funded by the Belgian Federal Government for the 
academic year of 2014-2015 can be obtained from the following websites: 

• Bilateral Scholarships: http://diplomatie.belgium.be/vietnam    
• VLIR Scholarships: www.vliruos.be  
• CUD Scholarships: www.cud.be 
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Đại sứ quán Vương quốc Bỉ 

tại Hà Nội 

 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Tân sinh viên được học bổng chính phủ Bỉ, năm học 2013-2014 
 
 
Hà Nội – Ngày 09/08/2013 các sinh viên Việt Nam được học bổng chính phủ Bỉ 
năm học 2013-2014 đã tham dự tiệc “Chào mừng đến với nước Bỉ” do Đại sứ quán 
Bỉ tại Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng.  
 
Theo thông lệ, sự kiện này được tổ chức hàng năm để chúc mừng các tân sinh viên được 
học bổng chính phủ Bỉ qua các kênh khác nhau. Tại buổi tiệc này các tân sinh viên đã được 
giới thiệu thêm về nước Bỉ, được cung cấp những thông tin cần thiết về văn hoá, xã hội, các 
cơ hội học tập và nghiên cứu trước khi sang nhập học tại Bỉ. Ngoài ra, các tân sinh viên đã 
giao lưu, trao đổi những thông tin bổ ích với các cựu sinh viên và các cán bộ của Đại sứ 
quán và các cơ quan liên quan khác.  
 
Chính phủ liên bang Bỉ, thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển và Viện trợ nhân đạo, cấp học 
bổng qua hai kênh là: trực tiếp (học bổng song phương) ; gián tiếp thông qua VLIR-UOS 
(Ban Hợp tác Phát triển Đại học - Hội đồng liên Đại học vùng nói tiếng Hà Lan), CIUF-CUD 
(Ban Hợp tác Phát triển Đại học - Hội đồng liên Đại học vùng nói tiếng Pháp) và các viện 
trường chuyên ngành khác. Ngoài ra, chính phủ các vùng của Bỉ và các trường đại học (sáng 
kiến riêng) cũng cấp một số suất học bổng ngắn hạn và dài hạn. 
 
Chương trình học bổng song phương do Văn phòng Hợp tác Phát triển thuộc Đại sứ quán Bỉ 
tại Hà Nội và Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) đồng quản lý và thực hiện. Học bổng dành cho các 
cán bộ trẻ tuổi Việt Nam mong muốn được theo học các khoá đào tạo Thạc sỹ tại Vương 
quốc Bỉ, nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của 
nước nhà sau khi trở về nước. Chương trình không giới hạn về ngành học nhưng sẽ ưu tiên  
cho các lĩnh vực trọng tâm của hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam như: quản lý nước & vệ 
sinh môi trường và quản lý nhà nước. Phụ nữ và những người ở vùng sâu vùng xa được đặc 
biệt khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng.  
 
Học bổng song phương Bỉ năm học 2014-2015 sẽ bắt đầu mở kể từ ngày 16/9/2013. 
 
Bên cạnh mục tiêu về nâng cao năng lực, các chương trình học bổng còn nhằm thúc đẩy 
trao đổi văn hoá giữa Việt Nam và Bỉ. Sự có mặt của các sinh viên nước ngoài tại Bỉ chắc 
chắn là một cách tuyệt vời để khuyến khích mở rộng liên kết văn hoá, tăng cường đoàn kết 
và lợi ích trong hợp tác quốc tế. 
 
Có khoảng 99 suất học bổng Bỉ đã được trao cho công dân Việt Nam cho năm học 2013-
2014, trong đó khoảng 64 suất học bổng của chính phủ liên bang và 35 suất học bổng của 
chính phủ vùng nói tiếng Pháp và vùng nói tiếng Fla-măng và của các trường đại học của Bỉ. 
 
Thông tin chi tiết về học bổng chính phủ liên bang Bỉ cho năm học 2014-2015 có thể xem 
tại: 

• Học bổng song phương: http://diplomatie.belgium.be/vietnam   
• Học bổng VLIR: www.vliruos.be 
• Học bổng CUD: www.cud.be 

 


