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Triển lãm du học Hoa Kỳ 2017 do tòa Đại Sứ Mỹ tổ chức tại Hà Nội. 

(Hình: Tòa Đại Sứ Mỹ cung cấp) 
 
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ du 
học tăng gần 5%, và đây là mức tăng trong 16 năm liên tiếp, 
theo thông cáo báo chí của tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội gởi ra hôm 
14 Tháng Mười Một cho biết. 
 
Tòa Đại Sứ Mỹ dẫn báo cáo hằng năm “Open Doors” của Viện 
Giáo Dục Quốc Tế (IIE) cho biết, trong năm học 2016-2017, Việt 
Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn 
đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ. 

 
Hiện nay, có 22,438 sinh viên Việt Nam tại Mỹ, tăng 1,035 sinh viên so với năm học 2015-2016, tức tăng gần 
5%. Báo cáo này cũng cho thấy có 1,078,822 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2016-2017, 
tăng 3.4% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5.3% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, so với 5.2% hồi 
năm ngoái. 
 
Trong tổng số 22,438 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 68% học đại học, 15.65% học sau đại học, 9% 
thực tập không bắt buộc, và 7.4% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Kỹ thuật, kinh doanh và 
quản trị, toán, và khoa học điện toán vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong 
năm học 2016-2017. 
 
Các tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất là California, New York, Texas, Massachusetts, 
Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan, và Indiana. Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy Việt Nam 
đang trở thành điểm thu hút sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, có 1,012 sinh viên Mỹ đến Việt Nam, 
tăng 9.8%. 
 
Trong bài diễn văn đọc trước các tổng giám đốc tại APEC, Tổng Thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Học sinh 
Việt Nam thuộc nhóm những học sinh giỏi nhất thế giới. Và điều này thật đặc biệt.” 
Giáo dục luôn được chú trọng trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. 
 
Hồi năm 2007, khi vừa được chuẩn thuận làm đại sứ tại Hà Nội, ông Michael Michalak nói rằng mục tiêu của 
ông là gia tăng gấp đôi số sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ.  
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