
T Ă N G  C Ư Ờ N G  N G U Ồ N  L Ự C  P H Ụ C  V Ụ  Đ À O  T Ạ O  V À
N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C  Ở  Đ H Q G H N

Ngày 10/9/2021, Tập đoàn Vingroup (Quỹ Đổi mới
sáng tạo – VINIF) đã tổ chức Lễ công bố danh sách
các ứng viên được nhận học bổng chương trình sau
Tiến sĩ của VINIF. Trong đó, ĐHQGHN nhận được
06 học bổng với tổng kinh phí 4.32 tỷ đồng của Quỹ
Đổi mới sáng tạo.
Tham dự buổi lễ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải
đã đánh giá cao việc Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup
(VINIF) xây dựng Quỹ học bổng tài trợ cho nghiên
cứu sau tiến sĩ trong nước là việc làm rất có ý nghĩa,
nhằm tạo điều kiện tối đa để đội ngũ Tiến sĩ trẻ tiếp
tục theo đuổi ước mơ, bước tiếp chặng đường nghiên
cứu nhiều khó khăn phía trước. Những ý tưởng lớn,
có tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Vingroup đã
đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam cũng như sự
phát triển của các đại học, viện nghiên cứu trong đó
có ĐHQGHN.
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Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2018 với mục tiêu đồng hành cùng
các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho
cộng đồng và tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Quốc gia. Chỉ riêng năm 2020, 19 NCS, 34 học viên
cao học và 04 nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN nhận được hỗ trợ của VINIF với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng..


