THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN
***
Số: - TB/NVHSV

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng12 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v xét trao học bổng“Nâng bước tương lai” năm 2017
--------Nhằm khuyến khích tinh thần và tạo động lực học tập cho các bạn học sinh,
sinh viên thuộc tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đang học tập và
sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn phối hợp cùng Nhà Văn hóa
Sinh viên trao tặng các suất học bổng cho đối tượng học sinh, sinh viên thuộc tỉnh
Khánh Hòa đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh với với ngân sách Nâng bước tương
laitrị giá như sau:
- Trị giá mỗi suất học bổng: 3.000.000đ/suất.
- Tổng số suất: 15 suất.
Nhà Văn hóa Sinh viên thông báo đến các trường Học viện, Đại học, Cao
đẳng (HV, ĐH, CĐ) lập danh sách theo tiêu chuẩn:
1. Điều kiện tiêu chuẩn:
- Sinh viênđang theo học hệ chính quy tại các trường HV, ĐH, CĐ trên địa
bàn TP. Hồ Chí Minh.
- Sinh viên mồ côi Cha, Mẹ hoặc cả Cha Mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, đạt
thành tích tốt trong học tập (căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên ở học kỳ 2 và
cả năm học 2016-2017).Quá trình học tập được xét theo tiêu chí: Sinh viên năm 1
và năm 2, có sự vượt bậc của học kỳ sau so với học kỳ trước (tối thiểu là 0.5 điểm).
2. Hồ sơ bao gồm:Danh sách học sinh, sinh viên nhận học bổng(theo mẫu)
dựa vào điều kiện tiêu chuẩn như trên có xác nhận của Hội Sinh viên trường hoặc
ban quản lý các ký túc xá.
3. Thời gian và tiến độ thực hiện:
- Từ ngày20/12/2017 - 29/12/2017: Triển khai thông báo đến Hội sinh viên
các trường, ban quản lý ký túc xá và tiếp nhận hồ sơ (Danh sách theo mẫu).
- Ngày 30/12/2017: Cập nhật, xem xét hồ sơ và danh sách đề nghị.
- Ngày 31/12/2017: Thực hiệntrao 15 suất học bổng cho sinh viên tại vòng
chung kết Nét đẹp Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề: “Nét
đẹp cộng đồng” tại Khu B - Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Phòng Dịch vụ Sự kiện - Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh,
số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.Liên hệ: Chị Nguyễn
Thanh Hằng (Nhân viên phòng Dịchvụ Sự kiện) Điện thoại: 0904.470.808Email:
hangnguyen200894@gmail.com.
Nhà Văn hóa Sinh viên và Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn rất
mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Hội Sinh viên các trường và Ban quản
lý các ký túc xá để chương trình trao học bổngNâng bước tương lai cho các bạn
sinh viên Khánh Hòa diễn ra thành công, tốt đẹp.

Nơi nhận:
-

Hội Sinh viên các trường;
Ban quản lý các Ký túc xá;
Công ty CP-TM-DV-SX Việt Thương;
Ban Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên;
Phòng DVSK, Phòng KHTC;
CLB Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn;

- Lưu P.TCHC.

