
U.S. Congressman Speaks with Top Officials on Cooperation for 
Science Capacity Building; VEF Reports on a Major Seminar on 
Science Initiative in Vietnam; VEF Introduces 2004 Fellows  

The Vietnam Education Foundation will hold a Media Briefing 17:30, April 12 at the 
Hilton Hanoi Opera Hotel on several current projects in which it is involved.  

U.S. Ambassador Burghardt will open the session. During the meeting:  

1. U.S. Congressman George Miller (D-California), Member of the Board of Directors of 
the Vietnam Education Foundation, will discuss the USG’s interest in building Vietnam’s 
science capacity and his meeting with top Vietnamese officials on this topic.  

2. Mr. Chung W. Kim, President of the Korea Institute for Advanced Study and Member 
of the Board of Directors of the Vietnam Education Foundation, will discuss the results 
of a major seminar supported by VEF during which top Vietnamese, U.S., and 
international science figures discussed a possible Millennium Science Initiative for 
Vietnam.  

3. VEF Executive Director Kien Pham will introduce approximately 50 VEF 2004 
Fellows and their families. He will also announce the universities to which they will be 
sent – some of the best and most prestigious in the United States.  

###  

THÔNG BÁO:  

Nghị sỹ Mỹ và một số quan chức cao cấp tổ chức gặp gỡ báo chí và nói về hợp tác Mỹ-
Việt trong xây dựng năng lực khoa học  

Quỹ Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả cuộc hội thảo về Chương trình Sáng kiến 
Khoa học ở Việt Nam và giới thiệu những người giành được học bổng của Quỹ năm 2004  

Quỹ Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với báo chí hồi 5 giờ 30 chiều, ngày 12/4, 
tại khách sạn Hilton Hanoi Opera để giới thiệu về một số dự án mà Quỹ đang tham gia 
thực hiện.  

Ðại sứ Mỹ Burghardt sẽ khai mạc cuộc họp. Các nội dung cuộc họp gồm:  

Nghị sỹ Mỹ George Miller (Ðảng Dân chủ - California), Uỷ viên Hội đồng Quản trị Quỹ 
giáo dục Việt Nam, sẽ trình bày về mối quan tâm và lợi ích của chính phủ Mỹ đối với 
việc xây dựng năng lực khoa học của Việt Nam và thông báo kết quả các buổi làm việc 
của ông với các quan chức Việt Nam về vấn đề này.  



Ông Chung W. Kim, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nâng cao, Uỷ viên Hội đồng Quản trị 
Quỹ giáo dục Việt Nam, sẽ trình bày các kết quả của cuộc hội thảo lớn do Quỹ tài trợ để 
các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, Mỹ và quốc tế thảo luận khả năng thực hiện 
Chương trình Sáng kiến Khoa học Thiên niên kỷ dành cho Việt Nam.  

Giám đốc Ðiều hành của Quỹ, ông Kiên Phạm, sẽ giới thiệu khoảng 50 người giành học 
bổng năm 2004 của Quỹ. Ông cũng sẽ thông báo tên các trường mà họ sẽ theo học, trong 
đó có các trường tốt nhất, danh tiếng nhất ở Mỹ.  

 


