
TT Câu hỏi Trả lời

1
Về thời gian thực hiện nghiên cứu sẽ bắt đầu 
khi nào sau khi đề cương được duyệt ạ?

Thời gian bắt đầu thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ: trong 
năm đăng ký học bổng

2
Thư giới thiệu của chuyên gia người nước 
ngoài có cần gửi chuyển phát đến Quỹ không 
hay chỉ cần bản scan?

Đối với thư giới thiệu bản scan không có chữ ký tươi, 
ứng viên cần chuyển tiếp (forward) email của người giới 
thiệu tới Quỹ hoặc đề nghị người giới thiệu gửi email 
đính kèm thư giới thiệu tới Quỹ.

3

Quỹ cho tôi hỏi, trong trường hợp tôi được 
chọn cho học bổng chương trình sau tiến sĩ, 
tiền học bổng có thể chuyển về số tài khoản cá 
nhân (của Giám đốc phòng thí nghiệm, hoặc 
của tôi – như đối với trường hợp thạc sĩ và 
tiến sĩ) được không?

Đối với học bổng sau tiến sĩ, Quỹ sẽ ký hợp đồng với bạn 
và Đơn vị chủ trì nghiên cứu của bạn. Học bổng sẽ được 
cấp qua tài khoản của Đơn vị chủ trì nghiên cứu và Đơn 
vị chủ trì nghiên cứu sẽ có trách nhiệm chuyển khoản học 
bổng đến tài khoản của bạn hàng tháng.

4
Tôi chưa công tác tại cơ quan nào, trong hồ sơ 
Lý lịch khoa học, phần xác nhận cơ quan công 
tác thì tôi nên làm như thế nào ạ?

Trường hợp bạn chưa công tác tại đâu thì không cần có 
xác nhận của cơ quan công tác

5

Hiện nay tôi đã xin nghỉ việc của cơ quan cũ 
và do dịch covid-19 nên tôi chưa đến ký hợp 
đồng với cơ quan mới được. Do vậy, không 
thể xin được xác nhận của cơ quan công tác. 
Vậy xin ý kiến của Quỹ trong một ngày gần 
nhất xem xét, liệu tôi có đủ điều kiện để nộp 
hồ sơ đăng ký không ạ.

Bạn vẫn có thể nộp hồ sơ nhé

6

Hôm nay em vừa nhận được email chấp nhận 
xuất bản bài báo trên tạp chí ISI, nhóm Q2, IF 
= 3.0. Bài báo này em vừa là tác giả chính và 
tác giả tương đương. Vì tạp chí có chỉ số cao 
nên em muốn dùng bài này để làm hồ sơ xin 
học bổng của quỹ. Do vậy, em dùng email 
chấp nhận của tạp chí và bản thảo bài báo thì 
có được không ạ

Bạn có thể nộp bản thảo bài báo và email chấp nhận của 
tạp chí nhé

7

Đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ và Đơn 
vị công tác, hai đơn vị này phải khác nhau hay 
là một ạ. Ví dụ em công tác cơ hữu tại Trường 
Đại học Nguyễn  Tất Thành thì Đơn vị chủ trì 
nghiên cứu sau tiến sĩ phải là đơn vị khác hay 
cũng là Trường Đại học Nguyễn  Tất Thành 
luôn ạ

Quy định của Chương trình về trách nhiệm của người 
nhận học bổng như sau:
Người nhận học bổng sau tiến sĩ có trách nhiệm thực hiện 
nghiên cứu sau tiến sĩ toàn thời gian tại Đơn vị chủ trì 
nghiên cứu.
Trường hợp bạn thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại đơn 
vị khác, không phải đơn vị công tác của bạn thì bạn cần 
bổ sung giấy xác nhận cho phép thực hiện nghiên cứu sau 
Tiến sĩ toàn thời gian tại Đơn vị chủ trì nghiên cứu do 
đơn vị bạn công tác xác nhận.
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8

Cho mình hỏi là chỉ cần nộp bằng Tiến sĩ hay 
cần phải nộp cả bằng ThS và bằng Đại học? 
Bình thường các chương trình postdoc người 
ta chỉ yêu cầu bằng Tiến sĩ

Bạn cần cung cấp cả bản sao công chứng bằng Đại học, 
Thạc sĩ và Tiến sĩ.

9

Mẫu đăng ký người bảo trợ và lý lịch khoa 
học của người bảo trợ (mẫu 4-5) có thể bằng 
tiếng Nga sau đó mình công chứng dịch thuật 
sang tiếng Việt được không ạ? 

Bạn có thể nộp bản tiếng Nga kèm theo bản dịch công 
chứng tiếng Việt.

10
1 nhà bảo trợ có thể bảo trợ 1 hay nhiều ứng 
viên được không ạ?

Một nhà khoa học có thể bảo trợ cho nhiều ứng viên nêu 
đảm bảo được chất lượng và thời gian dành cho nghiên 
cứu sau tiến sĩ của ứng viên.

11
Người bảo trợ mình có thể chọn là một cán bộ 
Nga được không ạ?

Người bảo trợ có thể là người nước ngoài, nhưng cần 
phải ở Việt Nam để hướng dẫn cho nghiên cứu sinh

12

2 thư giới thiệu còn lại có thể từ các nhà khoa 
học ở Đơn vị khác không hay bắt buộc phải từ 
các  nhà khoa học thuộc đơn vị Chủ trì nghiên 
cứu

Người giới thiệu không bắt buộc phải là nhà khoa học 
thuộc Đơn vị chủ trì nghiên cứu

13
Nhà khoa học bảo trợ có bắt buộc cùng 
chuyên ngành, hướng nghiên cứu với tôi hay 
không hay hướng nghiên cứu gần là được

Nhà khoa học bảo trợ không bắt buộc phải cùng chuyên 
ngành với nghiên cứu của bạn nhưng cần có kinh nghiệm 
và lĩnh vực phù hợp để có thể hướng dẫn cho nghiên cứu 
của bạn

14
Thư giới thiệu có thể viết bằng tiếng Anh do 
một nhà khoa học nước ngoài viết hay không

Thư giới thiệu có thể từ nhà khoa học nước ngoài

15
Hồ sơ Học bổng Sau Tiến sĩ có cần Lý lịch 
khoa học của Chuyên gia viết thư giới thiệu 
không 

Chuyên gia viết thư giới thiệu không cần có Lý lịch khoa 
học

16
Tôi có được phép nhận bảo trợ của một nhà 
khoa học đang là cán bộ của chính cơ quan tôi 
đang làm việc 

Bạn có thể đăng ký người bảo trợ là cán bộ của cơ quan 
bạn đang công tác

17
Quy định về ngôn ngữ trình bày trong thuyết 
minh của đề tài, là Tiếng Việt hay Tiếng Anh

Bạn có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

18
Đề cương nghiên cứu là một bộ phận của một 
đề tài khác có được không ạ 

Đề cương nghiên cứu có thể là một bộ phận của đề tài 
khác

19
Có quy định gì cho việc chi tiêu  90% kinh phí 
dành cho người nhận học bổng không ạ 

Kinh phí dành cho người nhận học bổng được sử dụng 
cho các hoạt động phục vụ cho nghiên cứu của bạn

20

Em chưa nhận đề tài postdoc ở đâu ạ, nhưng 
hiện nay em có đang chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, 
nhưng là 1 mảng nghiên cứu khác ạ. Ý em 
muốn hỏi là như vậy có đủ điều kiện đăng ký 
không ạ? 

Nếu đề tài của bạn không phải là đề tài postdoc thì bạn có 
thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng sau tiến sĩ của Quỹ

21
Điều kiện ứng tuyển postdoc thì có điều kiện 
gì về phải là cán bộ không trong biên chế nhà 
nước không ạ

Quỹ không có quy định về việc ứng viên phải là cán bộ 
không trong biên chế nhà nước



22
Thuyết minh và kế hoạch triển khai là viết cho 
2 năm (theo chương trình postdoc) hay viết 1 
năm theo chương trình học bổng 

Thuyết minh và kế hoạch triển khai cần nêu rõ kế hoạch 
và dự kiến sản phẩm cho 6 tháng, 1 năm theo chương 
trình học bổng và toàn thời gian nghiên cứu

23

Trách nhiệm của người nhận học bổng là  
"Cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cho việc 
thanh quyết toán theo đúng các quy định tại 
Quy định này và quy định pháp luật liên 
quan". Anh/chị cho hỏi các giấy tờ này là giấy 
tờ gì? VD hoá đơn mua hoá chất, vật tư tiêu 
hao?

Giấy tờ bạn cần cung cấp bao gồm hồ sơ đăng ký theo 
quy định, báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng, 1 năm 
đúng hạn, v.v... Bạn không cần cung cấp hóa đơn mua vật 
tư, hóa chất

24
Nhà khoa học bảo trợ thực nghiên cứu cứu có 
thể là Thầy hướng dẫn Nghiên cứu sinh của 
mình  trước được không 

Quỹ không có quy định về việc Nhà khoa học bảo trợ 
không được là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của ứng 
viên.

25

Thầy hướng dẫn của tôi là Việt Kiều, hiện 
thầy công tác chính tại nước ngoài nhưng kiêm 
nhiệm tại một viện nghiên cứu ở Việt Nam thì 
có được không ạ

Người bảo trợ phải là cán bộ cơ hữu của Đơn vị chủ trì 
nghiên cứu

26

Tôi dự định nộp hồ sơ cho cả Chương trình tài 
trợ Dự án Khoa học và Công nghệ (cá nhân là 
chủ nhiệm đề tài) và Chương trình học bổng 
sau Tiến sĩ trong nước có được không

Bạn có thể apply cả hai chương trình. Tuy nhiên, trong 
cùng một thời điểm, bạn chỉ có thể nhận một khoản tài trợ.

27
Tôi công tác trong Quân đội có được tham gia 
là ứng viên của HB trên không

Về phía Quỹ, chúng tôi không phân biệt hoặc có yêu cầu 
gì về đơn vị công tác, ngành nghề của ứng viên

28

Kết quả bài báo đăng tại tạp chí khoa học 
chuyên ngành danh sách SCIE, ISI, SSCI uy 
tín có bắt buộc Q1 hết không, hay Q2, Q3 vẫn 
được chấp nhận

Bài báo của ứng viên không yêu cầu nhất thiết phải đăng 
trên tạp chí Q1, nhưng chất lượng của tạp chí sẽ là một 
trong những tiêu chí đánh giá hồ sơ ứng viên

29

Yêu cầu của ứng viên: là tác giả của ít nhất 02 
(hai) bài báo đăng trên tạp chí SCIE/SSCI. Thì 
tác giả ở đây có cần phải là tác giả chính hoặc 
tác giả liên hệ hay không hay chỉ cần là đồng 
tác giả cũng được ạ.

Ứng viên không nhất thiết phải là tác giả chính hoặc tác 
giả liên hệ, tuy nhiên Quỹ khuyến khích các bài báo như 
vậy

30

Thời gian cho học bổng Postdoc chỉ 01 năm, 
vậy sẽ gặp không ít khó khăn cho việc đăng 
báo trên các tạp chí có uy tín, cho tôi hỏi là 
quỹ có cho phép người được học bổng được 
gia hạn thời gian chờ đăng báo hay không? 
nếu có, thời gian gia hạn để chờ đăng báo là 
bao lâu

Bạn có thể gia hạn trong vòng tối đa 12 tháng. Quỹ sẽ 
không cấp học bổng trong thời gian gia hạn

31

Hiện tại tôi đang chuẩn bị thi tuyển tại trường 
ĐHSP Hà Nội, dự kiến tháng 10/2021 có kết 
quả xét tuyển. Vậy tôi vẫn nộp được hồ sơ 
trên và sẽ nộp bổ sung giấy báo trúng tuyển 
chậm nhất trước 10/12/2021 được đúng ko ạ?

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký và bổ sung giấy báo trúng 
tuyển trước 10/12/2021 nhé.



32 Danh mục hồ sơ bao gồm những hồ sơ gì?

Danh mục hồ sơ đăng ký được quy định như sau: 
https://vinif.org/wp-
content/uploads/2021/03/210416_VINIF_STS_danh-muc-
ho-so.docx

33
Nhà khoa học bảo trợ có cần gửi thư giới thiệu 
không?

Ngoài thư giới thiệu của 2 chuyên gia, hồ sơ đăng ký của 
ứng viên cần có thư giới thiệu của nhà khoa học bảo trợ

34 Dự kiến kết quả cần nêu những gì?

Dự kiến kết quả cần nêu rõ thời gian dự kiến công bố bài 
báo quốc tế và báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế theo 
các mốc thời gian như Quỹ đã quy định (kết quả sau 6 
tháng, 1 năm nhận học bổng sau tiến sĩ và cho cả thời 
gian thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ)


