
ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

Số: 1272 /ĐHQG-CTSV  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai học bổng dành cho  

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

  

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; 

- Trưởng Khoa Y, ĐHQG-HCM; 

- Giám đốc Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre. 

Nhằm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 

gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ĐHQG-HCM triển khai học bổng 

dành cho sinh viên tại các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc từ nguồn doanh nghiệp 

hỗ trợ cho sinh viên do Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM quản lý, với nội dung như sau: 

1. Số lượng học bổng: 300 suất, phân bổ như sau: 

TT Đơn vị Số lượng học bổng 

1 Trường ĐH Bách khoa 80 

2 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 50 

3 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 50 

4 Trường ĐH Quốc tế 25 

5 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 25 

6 Trường ĐH Kinh tế - Luật 25 

7 Trường ĐH An Giang 25 

8 Khoa Y, ĐHQG-HCM 15 

9 Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre 05 

Tổng cộng 300 

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.  

3. Ti u chu n nhận học bổng: 

- Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Tiêu chí xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: 

(1) Người cung cấp tài chính cho sinh viên (cha, mẹ, anh chị em, người nuôi 

dưỡng hoặc bản thân sinh viên...) bị mất việc/ tạm ngưng việc hoặc mất do dịch 

COVID-19. 

(2) Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh nhưng do công tác tăng cường 

phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa thể về quê, đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí 

Minh hoặc tỉnh Bình Dương gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt (nhà trọ, ăn uống...). 
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4. Đề cử sinh vi n nhận học bổng 

Dựa trên số lượng phân bổ và tiêu chuẩn nhận học bổng, các cơ sở đào tạo 

thông tin rộng rãi đến sinh viên, tiến hành xét chọn, đảm bảo chọn hỗ trợ đúng đối 

tượng và đề cử danh sách sinh viên nhận học bổng về ĐHQG-HCM (qua Ban Công 

tác Sinh viên) theo địa chỉ email: ctsv@vnuhcm.edu.vn, CC: hangtt@vnuhcm.edu.vn 

                                      Quý đơn vị tải mẫu đề cử sinh viên tại địa chỉ: 

https://bit.ly/DSDECUSV.  

Nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho sinh viên trong tình hình hiện nay, ĐHQG-

HCM đề nghị quý đơn vị triển khai và gửi danh sách đề cử sinh viên về ĐHQG-HCM 

(qua Ban Công tác Sinh viên) đúng thời hạn. 

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ Cô Trần Thanh Hằng, chuyên viên 

Ban Công tác Sinh viên, điện thoại: 0902.58.53.57. 

Trân trọng./.  

 

Nơ    ậ : 
- Như trên; 
- Giám đốc ĐHQG-HCM (để b/c); 

- VNU-  (để p/hợp); 

- Lưu: VT, CTSV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm 
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