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năm 2020 dưới sự chủ trì trực tiếp của Công chúa Thái Lan Maha Chakri. Diễn đàn được
tổ chức trực tuyến đến Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại 10 nước trong khu vực Đông
Nam Á bao gồm: Brunei Darussalam, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Đông Timor và Việt Nam. Diễn đàn là cơ hội để 11 giáo viên được
nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan năm 2019 chia sẻ kinh nghiệm và những thành
quả lao động giảng dạy và quản lý giáo dục đạt được trong một năm qua kể từ sau khi
được nhận Giải thưởng. Diễn đàn được diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm
2020. Tham dự phiên khai mạc Diễn đàn tại Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội
về phía khách mời phía Việt Nam có đại diện Cục Hợp tác quốc tế-Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Vụ Văn hóa Đối ngoại UNESCO-Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và
nhiều cơ sở có quan hệ hợp tác với Thái Lan tại Việt Nam.

Diễn đàn trực tuyến tại Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Giải thưởng Công chúa Thái Lan (PMCA) là một giải thưởng quốc tế được thành lập từ
năm 2015 nhằm ghi nhận và tri ân những cống hiến của Công chúa Thái Lan trong lĩnh vực
giáo dục và cải thiện chất lượng cuộc sống của học sinh và thanh thiếu niên những vùng
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khó khăn của Thái Lan và các nước khu vực Đông Nam Á. Giải thưởng được dành tặng
cho các giáo viên của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi nước được giới thiệu một
giáo viên tận tâm, có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo
dục của địa phương; Xứng đáng được quốc tế công nhận, là tấm gương sáng, có ảnh
hưởng đến cộng đồng, tích cực thúc đẩy phát triển giáo dục, sự nghiệp trồng người và hội
nhập quốc tế của cơ sở và địa phương.

Giáo viên được nhận giải thưởng năm 2019

Giải thưởng Công chúa Thái Lan được trao lần đầu tiên vào năm 2015 nhân dịp kỷ niệm
60 năm ngày sinh của Công chúa Thái Lan Maha Chakri. Và từ đó đến nay, đã có 33 giáo
viên của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á được nhận giải thưởng vào các năm 2015,
2017 và 2019. Tại Việt Nam, năm 2015, cô giáo Trần Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng trường
Tiểu học Lê Ngọc Hân, Lào Cai, năm 2017, cô giáo Phan Thị Nữ, giáo viên tiếng Anh
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng và năm 2019, thầy giáo Lê Thanh Liêm,
Trường PTDTNT Him Lam (cấp THCS) tỉnh Hậu Giang đã được nhận giải thưởng này.
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
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Thầy giáo Lê Thanh Liên chia sẻ tại Diễn đàn


Tiên phong chuyển đổi số thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục ASEAN (/372/chi-tiet-tinnho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Quoc-Te/CMS_Detail/1877)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Giám đốc ADB tại Việt Nam (/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/viVN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Quoc-Te/CMS_Detail/1873)

Chuẩn bị cho một giai đoạn hợp tác mới hiệu quả hơn với Wallonie-Bruxelles (Bỉ) (/372/chi-tiet-tinnho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Quoc-Te/CMS_Detail/1875)

Ký kết Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/viVN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Quoc-Te/CMS_Detail/1870)
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"Thúc đẩy cộng đồng ASEAN thịnh vượng lấy con người làm trung tâm" (/372/chi-tiet-tinnho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Quoc-Te/CMS_Detail/1868)

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ
Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài
(http://tuyensinh.vied.vn/)
Quản lý thông tin Lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài (http://oms.vied.vn/)
Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (http://lhsnn.vied.vn)

MỚI NHẤT
Thúc đẩy hợp tác và đầu tư trong giáo dục (/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-TinHop-Tac-Dau-Tu/CMS_Detail/1878)
16/10/2020
Chất lượng nhân lực do Việt Nam đào tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế (/372/chi-tiet-tinnho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Dau-Tu/CMS_Detail/607)
04/03/2020
Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Báo Đầu tư đẩy mạnh phối hợp truyền thông
(/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Dau-Tu/CMS_Detail/1718)
12/07/2019
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ký kết với EF Education First hợp tác về đào tạo ngoại ngữ (/372/chi-tiet-tinnho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Hop-Tac-Dau-Tu/CMS_Detail/1702)
08/05/2019
Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam (/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/viVN/CMS Cat/Thong Tin Hop Tac Dau Tu/CMS Detail/1690)

(http://icd.edu.vn/372/nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-Giao-Duc-Quoc-Te/CMS_Detail/1872)
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(http://icd.edu.vn/372/canh-bao.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-tuc-tu-van-du-hoc/CMS_Detail/1630)

(http://icd.edu.vn/372/lich-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/978)

(http://icd.edu.vn/372/cai-cach.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-Tong-Hop/CMS_Detail/970)
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(http://icd.edu.vn/372/minh-bach.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-Tong-Hop/CMS_Detail/1454)

(http://icd.edu.vn/372/danh-sach.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1265)

(http://icd.edu.vn/372/bao-ho-cong-dan.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-Tong-Hop/CMS_Detail/1225)

(http://icd.edu.vn/372/boi-hoan-kinh-phi-dao-tao.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Tin-Tong-Hop/CMS_Detail/1091)
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(https://vied.vn/)
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