
「2022年臺灣獎學金、華語文獎學金頒獎典禮」

「2022年新生赴臺留學說明會」議程（草案）
 舉辦單位：駐胡志明市臺北經濟文化辦事處教育組

 舉辦日期與時間：111年 7月 29日(星期五)，上午 8時 30至 11時 10（越南時間）

 舉辦地點: 將另行以 EMAIL通知

報名網頁: https://forms.gle/ZaBhqhq35b4BvSkZ9

時間 議程 備註

08:30-08:50 新生報到
新生報到時請出示：學校入學許

可通知書與身份證/護照

08:50-09:00 活動介紹
駐胡志明市辦事處教育組

歐季曦秘書

09:00-09:10 致開幕詞
駐胡志明市臺北經濟文化辦事處

長官（待確認）

09:10-09:20 致開幕詞
長榮航空股份有限公司(越南分

公司) 林逸鴻 總主任

09:20-09:30 頒發華語文獎學金證明書，團體照

09:30-09:40 頒發臺灣獎學金證明書，團體照

09:40-09:50 臺、華獎受獎生團體照

09:50-10:40 「留臺資訊說明（簡報）」
駐胡志明市臺北經濟文化辦事處

教育組

10:40-11:00 「COVID-19搭機注意事項」
長榮航空股份有限公司(越南分

公司) 代表（待確認）

11:00-11:20 Q &A
注意事項

1. 新生參加活動時請攜帶護照/身份證與學校入學許可通知書影本以便本組對照。

2.本次活動本組限臺灣各公私立大專院校及其附設華語文教學中心轉知越籍學生；非上述單位

且未經本組允許下自行宣傳本會議相關事宜者（譬如：登上臉書網頁/群組/網站等），本處將

依法辦理。

3. 新生報名成功，本組將於 7 月 25 日以 EMAIL通知。



Chương trình (Bản dự thảo)
「Lễ trao học bổng Đài Loan (MOE) và học bổng tiếng Hoa (HES) và

Buổi thông tin trước thềm du học Đài Loan dành cho Tân sinh viên năm 2022」
 Đơn vị tổ chức: Phòng Giáo Dục - Văn phòng KT & VH Đài Bắc tại TPHCM
 Thời gian tổ chức: Sáng 8:30-11:10, Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (Giờ Việt

Nam)
 Địa điểm tổ chức: TPHCM - Phòng Giáo Dục sẽ thông báo qua EMAIL sau

LINK đăng ký: https://forms.gle/ZaBhqhq35b4BvSkZ9
Thời gian Chương trình Ghi chú

08:30-08:50 Tân sinh viên điểm danh
Vui lòng xuất trình giấy báo nhập

học và giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ

chiếu)

08:50-09:00 Giới thiệu
Bà Ou Chi Hsi - Phòng Giáo Dục
VPKT&VH Đài Bắc tại TPHCM

09:00-09:10 Phát biểu khai mạc
Ông/Bà....... (đợi xác nhận)
VPKT&VH Đài Bắc tại TPHCM

09:10-09:20 Phát biểu khai mạc
Ông Steven Lin - Lâm Dật Hồng
EVAAIRWAYS Corporation
(Vietnam Branch)

09:20-09:30
Trao chứng nhận học bổng Tiếng Hoa,

chụp ảnh tập thể

09:30-09:40
Trao chứng nhận học bổng Đài Loan,
chụp ảnh tập thể

09:40-09:50 Ứng viên nhận học bổng cùng chụp ảnh

09:50-10:40 Thông tin dành cho tân sinh viên
Phòng Giáo Dục VPKT &VH Đài
Bắc tại TPHCM

10:40-11:00
Thông tin cần lưu ý khi bay sang Đài Loan giữa
tình hình COVID

Đại diện hãng hàng không EVA
AIRWAYS Corporation (Vietnam
Branch) (đợi xác nhận)

11:00-11:20 Q &A

LƯU Ý
1. Tân sinh viên khi đến vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân như CCCD/Hộ chiếu và Giấy nhập học (bản

photo) để chúng tôi xác nhận thông tin.
2. Hoạt động lần này do Phòng Giáo Dục tổ chức cho phép các Trường ĐH Đài Loan (Công lập và tư lập) và

Trung tâm tiếng Hoa (trực thuộc các trường ĐH ở Đài Loan) thông báo đến Tân sinh viên sẽ theo học tại
Trường; Những đơn vị khác nếu không nhận được sự đồng ý của chúng tôi mà tự ý thông báo đến Tân
sinh viên hoặc đăng tải thông tin (Nhóm trên FB/ Trang FB/ Website...), nếu vi phạm chúng tôi sẽ truy cứu
theo quy định của pháp luật.

3. Chúng tôi sẽ thông báo đến những Tân sinh viên đăng ký thành công (qua Email) vào ngày 25/7.


