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QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN/NGƯỜI NHẬN HỌC BỔNG 

ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1.1 Quy định đối với ứng viên/người nhận học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước (sau 

đây gọi là “Quy định”) áp dụng đối với cá nhân trong danh sách được xem xét tài trợ 

học bổng trong khuôn khổ Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước 

(“Chương trình”) được Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (“VNCDLL”) xét chọn theo ủy 

quyền của các Nhà tài trợ, và ứng viên đó đồng ý nhận học bổng. 

1.2 Quy định này và Quy định quản lý các Chương trình Khoa học và Đào tạo ngày 

22/11/2022 của VNCDLL là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh 

giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp học bổng. Các văn bản điều chỉnh 

trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận không tách rời của Quy định. 

1.3 Trường hợp người nhận học bổng không tuân thủ các điều khoản trong Quy định này 

và Quy định quản lý các Chương trình Khoa học và Đào tạo ngày 22/11/2022 của 

VNCDLL, VNCDLL có toàn quyền quyết định việc từ chối hoặc dừng tài trợ. 

1.4 Ứng viên xin tài trợ là các cá nhân đăng ký xin nhận tài trợ theo quy định tại Quy định 

quản lý các Chương trình Khoa học và Đào tạo ngày 22/11/2022 của VNCDLL. 

1.5 Người nhận học bổng là những Ứng viên đã được xét duyệt hồ sơ và đủ điều kiện nhận 

tài trợ theo quy định tại Quy định quản lý các Chương trình Khoa học và Đào tạo ngày 

22/11/2022 và Quy định này. 

Điều 2. Giá trị học bổng của Chương trình 

2.1 Giá trị học bổng Thạc sĩ: 120.000.000 đồng/năm học. 

2.2 Giá trị học bổng Tiến sĩ: 150.000.000 đồng/năm học. 

2.3 Trường hợp ứng viên đang còn thời gian học tập từ 03 (ba) tháng đến 06 (sáu) tháng kể 

từ ngày bắt đầu được nhận tài trợ học bổng thì thời gian tài trợ tương ứng với thời gian 

học tập, nghiên cứu còn lại của ứng viên và mức học bổng được cấp sẽ bằng 50% mức 

học bổng đã nêu tại khoản 2.1 hoặc khoản 2.2 Điều này.  

Điều 3. Cách thức triển khai 

3.1 VNCDLL gửi thông báo kết quả xét chọn cùng với Quy định tới ứng viên trong danh 

sách được xem xét tài trợ học bổng trong khuôn khổ Chương trình. 

3.2 Ứng viên trong danh sách được xem xét tài trợ học bổng ký và gửi cho VNCDLL Giấy 

cam kết đồng ý với các điều khoản trong Quy định theo mẫu của VNCDLL cùng đầy 

đủ hồ sơ bản giấy theo quy định của Chương trình. 

3.3 Thời gian tài trợ học bổng bắt đầu từ thời điểm VNCDLL nhận được đầy đủ hồ sơ bản 

giấy và Giấy cam kết (bao gồm thời gian chờ giải ngân học bổng và không bao gồm 

thời gian nghiệm thu báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu). 

3.4 Người nhận học bổng nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trong vòng 10 (mười) 

ngày sau khi kết thúc thời gian nhận học bổng (Mẫu 8. VINIF-HB-BC). 

3.5 VNCDLL thực hiện tài trợ học bổng thành 02 đợt như sau: 

a. Đợt 01: VNCDLL thực hiện tài trợ 70% giá trị học bổng sau khi nhận được đầy 

đủ hồ sơ bản giấy và Giấy cam kết. 

b. Đợt 02: VNCDLL thực hiện tài trợ 30% giá trị học bổng sau khi người nhận học 

bổng nộp báo cáo hoàn thành và được Hội đồng Khoa học đánh giá là Đạt. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của VNCDLL 

4.1 Cung cấp Học bổng để thực hiện chi trả: Học phí; tài liệu phục vụ nghiên cứu; chi phí 

tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động chuyên môn khác phục vụ học tập và nghiên 

cứu sau đại học; hỗ trợ một phần sinh hoạt phí hàng tháng. 
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4.2 Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình học tập, nghiên cứu của người 

nhận học bổng. 

4.3 Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Nhà Tài Trợ giải quyết kiến 

nghị, đề xuất về điều chỉnh tiến độ học tập, nghiên cứu và các vấn đề phát sinh khác 

trong quá trình tài trợ học bổng. 

4.4 Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện học tập và nghiên cứu khoa học của 

người nhận học bổng theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh đề cương nghiên cứu/ 

Kế hoạch học tập, nghiên cứu. 

 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người nhận học bổng 

5.1 Kê khai và cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ 

thông tin kê khai trong Hồ sơ đăng ký học bổng, các thông tin cần thiết khác theo Quy 

định này và/hoặc yêu cầu của VNCDLL.  

5.2 Trong thời gian đang nhận học bổng của VNCDLL, người nhận học bổng không được 

nhận học bổng của các tổ chức, cá nhân khác có giá trị từ 60.000.000 đồng/1 năm trở 

lên và/hoặc nhận thù lao từ các dự án do VNCDLL tài trợ. 

5.3 Tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam do VNCDLL thông báo 

(người nhận học bổng tự túc chi phí ăn, ở, di chuyển). 

5.4 Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và nghiên cứu khoa học đã đăng 

ký, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và kết quả theo Thuyết minh đề 

cương nghiên cứu/ Kế hoạch học tập, nghiên cứu, tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghiên 

cứu khoa học.  

5.5 Ký các giấy xác nhận và/hoặc biên bản ghi nhận việc nhận tài trợ theo yêu cầu, quy định 

của Nhà Tài Trợ. 

5.6 Trong các kết quả nghiên cứu được công bố, đăng tải, luận văn, luận án của người nhận 

học bổng có ghi nhận sự hỗ trợ của VNCDLL như sau: 

Đối với các tài liệu tiếng Việt: “[Họ tên của người nhận học bổng] được tài trợ bởi 

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo 

Vingroup (VINIF), mã số [mã số của người nhận học bổng]”. 

Đối với các tài liệu tiếng Anh: "[Name of scholarship recipient] was funded by the 

Master, PhD Scholarship Programme of Vingroup Innovation Foundation (VINIF), 

code [Code of scholarship recipient]”. 

5.7 Nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trong vòng 10 (mười) ngày sau khi kết thúc 

thời gian nhận học bổng (Mẫu 8.VINIF-HB-BC) và/hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của VNCDLL. 

5.8 Thông báo với VNCDLL khi đạt các kết quả theo giai đoạn hoặc khi có đột phá mới 

trong nghiên cứu; ghi nhận sự tài trợ của VNCDLL và thông báo cho VNCDLL biết khi 

làm việc với các đơn vị truyền thông về các kết quả này của mình. 

5.9 Trường hợp người nhận học bổng chưa hoàn thành các kết quả đã đăng ký để nghiệm 

thu nhưng có thể khắc phục thì người nhận học bổng phải nộp đơn xin gia hạn trước khi 

kết thúc thời gian thực hiện để VNCDLL xem xét, quyết định. Thời gian gia hạn (nếu 

được chấp thuận) không quá 12 (mười hai) tháng. Trong thời gian gia hạn, VNCDLL sẽ 

không cấp kinh phí học bổng. 

5.10 Cam kết không hối lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, quà tặng, trích thưởng hoặc 

bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào cho bất kỳ người quản lý, 

nhân viên hoặc bất kỳ người nào thuộc VNCDLL và/hoặc không thông qua bất kỳ bên 

thứ ba nào để hối lộ người của VNCDLL nhằm được ưu tiên tài trợ học bổng hoặc được 

miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định tại Quy định, và/hoặc hưởng các lợi ích không minh 

bạch, không công bằng khác. 



3 

5.11 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy định này, Quy định quản 

lý các Chương trình Khoa học và Đào tạo ngày 22/11/2022 của Viện Nghiên cứu Dữ 

liệu lớn, Luật Giáo dục, Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan. 

 

Điều 6. Chấm dứt tài trợ học bổng 

6.1 Tài trợ học bổng chấm dứt trong các trường hợp sau:  

a. Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều 5 Quy định. 

b. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện tài trợ học bổng là 

không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt tài trợ học bổng trước thời hạn. 

c. Người nhận học bổng không đảm bảo tiến độ học tập, nghiên cứu khoa học theo 

đăng ký. 

d. Người nhận học bổng bị đình chỉ thực hiện học cao học, nghiên cứu sinh theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

e. Người nhận học bổng không nộp hồ sơ báo cáo Học bổng theo quy định. 

f. Người nhận học bổng vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 5.1, 5.2, 5.10 Điều 

5 của Quy định này. 

g. Chấm dứt do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành và 

VNCDLL được miễn trừ toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan. 

6.2 Trường hợp chấm dứt Tài Trợ theo quy định tại điểm b, c, d, e, f, g khoản 6.1 Điều này, 

VNCDLL gửi cho người nhận học bổng một thông báo về việc chấm dứt, thời điểm 

chấm dứt tài trợ và không cấp giá trị học bổng còn lại (nếu có) cho người nhận học bổng. 

6.3 Trường hợp người nhận học bổng bị chấm dứt tài trợ học bổng theo quy định tại Điểm 

c, d, e, f khoản 6.1 Điều này, người nhận học bổng không được đăng ký hoặc tham gia 

các chương trình do VNCDLL tài trợ trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày có thông báo 

chấm dứt tài trợ của VNCDLL.  

6.4 Trong trường hợp người nhận học bổng vi phạm nghiêm trọng Quy định này, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở các hành vi hối lộ, gian lận tài chính, vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ sẽ vĩnh viễn không được tham gia các chương trình do VNCDLL tài trợ và phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN 

(Đã ký ban hành) 

 

 

 


