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THÔNG BÁO 

Về việc xét cấp học bổng cho Tân sinh viên năm học 2017-2018 

 

Nhằm tăng cường chăm lo, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 

sách có công với cách mạng nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó. Phân hiệu ĐHQG-

HCM tại tỉnh Bến Tre xin thông báo những nội dung, yêu cầu về việc xét cấp học bổng 

cho sinh viên năm 2017 – 2018 cụ thể như sau: 

I. Đối tượng được cấp xét:  

Sinh viên đang học tập tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre. 

II. Thông tin học bổng: 

Số lượng: 10 suất (7.000.000đ/ 1 suất). 

1. Điều kiện được cấp xét: 

 Là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

 Có kết quả thi Trung học Phổ thông tại kỳ thi Quốc gia cao. 

 Gia đình chính sách có công với cách mạng. 

 Tại thời điểm cấp xét học bổng, sinh viên vẫn còn đang theo học chính quy. 

2. Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin học bổng có dán ảnh 3x4 (theo mẫu đính kèm). 

 Giấy báo kết quả thi Trung học Phổ thông tại kỳ thi Quốc gia. 

 Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp của ba mẹ. 

Ưu tiên có Sổ hộ nghèo/ cận nghèo (nếu có). 

 Giấy xác nhận là gia đình chính sách có công với cách mạng (nếu có). 

 Các giấy tờ khác chứng minh thành tích học tập & hoạt động khác (nếu có). 

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

 Thời gian: từ ngày 11/10/2017 đến ngày 18/10/2017. 

 Địa điểm tiếp nhận: Phòng Đào tạo – Khoa học công nghệ. (A. Huy). 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Phòng ĐT-KHCN, KH-TC; 

- Tất cả sinh viên Phân hiệu; 

- Lưu: VT. ĐT-KHCN (6). 
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