
 

 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số: 3983 /ĐHQGHN-CTHSSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v xét chọn sinh viên nhận học bổng 
Nguyễn Trường Tộ năm học 2011-2012. Hà Nội, ngày  29  tháng 12 năm 2011

Kính gửi:   

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 
- Trường Đại học Công nghệ. 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 828/CV-
QKH của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ 
do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California tài trợ 
năm học 2011-2012.  

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng này như 
sau: 

1. Đối tượng 

- Sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai hệ chính quy, đang theo học các 
ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Máy tính, Công nghệ Phần mềm, 
Công nghệ Thông tin… 

- Có học lực trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt; 

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, sức khỏe, gặp nhiều khó 
khăn trong học tập; 

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2011-2012. 

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên/năm học. 

3. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần 

nhận đầu tiên đến khi kết thúc khóa học nếu duy trì được kết quả học tập.  

4. Hồ sơ đăng ký học bổng 

- Đơn đề nghị xét cấp học bổng (theo mẫu); 

- Xác nhận kết quả học tập: 

+ Đối với sinh viên năm thứ hai: Bảng điểm năm học 2010-2011, 

có xác nhận của đơn vị đào tạo; 

+ Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy báo trúng tuyển kỳ thi 

tuyển sinh đại học năm 2011, bản phôtô. 

- Xác nhận hoàn cảnh gia đình, sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền; 

- Viết bài luận theo chủ đề, có độ dài khoảng 1.000 từ; 

- Các loại giấy tờ khác (nếu có). 



 

 
 
 

5. Chỉ tiêu học bổng: Các đơn vị nộp hồ sơ sinh viên tham gia chương trình học 
bổng theo chỉ tiêu phân bổ như sau: 

 
TT Đơn vị Hồ sơ sinh viên gửi ĐHQGHN 
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 8* 
2 Trường Đại học Công nghệ 7 

Tổng cộng 15 
Ghi chú:  (*) trong tổng số 8 chỉ tiêu có 2 chỉ tiêu dành cho sinh viên Trường 

Đại học Giáo dục.  

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi chương trình học bổng 
này tới sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia. 

Các đơn vị tiến hành xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chí và chỉ tiêu. 
Danh sách và hồ sơ xét học bổng của sinh viên gửi về ĐHQGHN (qua Ban 
Chính trị và Công tác HSSV) theo đường văn thư và thư điện tử 
(oanhvt@vnu.edu.vn) hạn cuối cùng là 16h00 ngày 10 tháng 1 năm 2011. 

ĐHQGHN chỉ xét chọn những hồ sơ được gửi đúng hạn và đúng mẫu./. 
            
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, Ban CT HSSV,O6. 
 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký) 

 
 

TS. Nguyễn Thị Tuyết 
 
 
 


