
Organisational Benefits of Australia Awards Scholarships 

 
Australia Awards Scholarship deliver multiple benefits to Government of Vietnam organisations, as they 
seek to develop and implement public policy and improve public sector performance in times of 
increased accountability and rapid change. 
 
Strengthen Employee Skills 

Australia Awards Scholarships alumni obtain high-quality credentials, technical skills, soft skills and 
expanded professional networks. 
 
Their organisations benefit from: 

• Enhanced technical knowledge and skills that are relevant to their organisation’s operations, 
particularly in new or emerging fields or where quality domestic training is unavailable.  

• Exposure to leading-edge approaches, tools, techniques, operational standards and practices from 
Australia’s world-leading universities. 

• Enhanced confidence, critical thinking and problem-solving skills, research approaches and 
intercultural skills that are the hallmarks of modern leaders and innovators. 

• International professional networks, which can assist organisations build new partnerships and 
collaborative projects. 

Organisations can use Australia Awards Scholarships strategically, to build the skills of high potential 
employees to meet future organisational needs. 

 
Reform and Workforce Development Contributions 

Australia Awards Scholarships alumni receive enhanced leadership skills and capabilities, which enable 
them to be drive change within their organisations. 
 
Their organisations benefit from: 

• A ‘multiplier’ effect, whereby returnees drive change in partnership with their colleagues by 
applying the knowledge and networks that they developed in Australia. 

• Contributions to organisational reform and performance in Vietnam through transferring the 
knowledge and skills learnt studying in an Australian university. 

• Improvements in service delivery and professionalism across the organisation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lợi ích khi có cán bộ nhận học bổng từ chương trình Học bổng Chính phủ Australia 

 
Học bổng Chính phủ Australia mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan chính phủ Việt Nam, vì các cơ quan 
này đang tìm cách xây dựng và thực hiện các chính sách công cũng như nâng cao hiệu quả công việc 
trong khu vực công trong bối cảnh tăng cường trách nhiệm giải trình và các thay đổi nhanh chóng đang 
diễn ra. 

 

Tăng cường kỹ năng cho cán bộ  

Cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia đã đạt được chứng chỉ chất lượng cao, kỹ năng chuyên môn, kỹ 
năng mềm và mạng lưới chuyên môn rộng khắp.  

Cơ quan của họ được hưởng lợi từ việc cán bộ của mình: 

• có kiến thức và chuyên môn cao và phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực mới hoặc mới nổi hoặc 
lĩnh vực mà đào tạo trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu.  

• được tiếp xúc với các phương pháp tiếp cận, công cụ, qui chuẩn tiên tiến về hoạt động và thực 
hiện tại các trường đại học hàng đầu của Australia. 

• được tăng cường sự tự tin, kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, cách tiếp cận nghiên 
cứu và các kỹ năng giao thoa văn hóa. Đó là những tố chất của các nhà lãnh đạo cấp tiến và sáng 
tạo. 

• có mạng lưới chuyên môn quốc tế có thể hỗ trợ cho việc xây dựng quan hệ đối tác và các dự án 
hợp tác mới 

Các cơ quan này cũng có thể sử dụng Chương trình Học bổng Chính phủ Australia một cách chiến lược, 
để phát triển kỹ năng của cán bộ tiềm năng nhằm đáp ứng nhu cầu của mình trong tương lai.  

Đóng góp vào công cuộc cải cách và phát triển lực lượng lao động 
 
Cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia được đào tạo các kỹ năng và năng lực lãnh đạo để họ có thể thúc 
đẩy sự thay đổi của cơ quan của mình. 
 
Cơ quan của họ được hưởng lợi từ: 

• hiệu ứng “cấp số nhân” bởi các cựu sinh sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong quan hệ với đồng nghiệp 
thông qua việc áp dụng kiến thức và mạng lưới họ đã xây dựng ở Australia.  

• những đóng góp vào việc cải cách tổ chức và hoạt động ở Việt Nam thông qua việc cựu sinh 
chuyển giao kiến thức và kỹ năng học được tại trường đại học của Australia. 

• nỗ lực của cựu sinh trong việc cải thiện dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong cơ quan  
 
 


