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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Trao tặng học bổng Tân sinh viên năm 2017
Chào mừng năm học 2017 – 2018, nhằm khuyến khích, động viên Tân sinh viên vượt
khó học giỏi, có thành tích cao trong kỳ thi PTTH Quốc gia, các sinh viên có gia đình thiệt
hại nặng nề do thiên tai trong tháng 9/2017 vừa qua. Tạo điểm nhấn trong chương trình
Ngày hội Tân sinh viên 2017, qua đó động viên, khích lệ tinh thần vượt qua khó khăn, vươn
lên học giỏi của sinh viên ở Ký túc xá, Trung tâm Quản lý lý Ký túc xá phối hợp với các
đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội Chào Tân sinh viên 2017” tại Ký túc xá ĐHQGHCM. Trong chương trình, BTC sẽ tổ chức trao tặng học bổng dành cho Tân sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có gia đình thiệt hại do thiên tai đang ở Ký túc xá Đại học
Quốc gia - HCM năm ho ̣c 2017 – 2018.
1. Số lượng: 50 suất
Trị giá:
2.000.000 đồng/1 suất
2. Đối tượng – Tiêu chuẩ n:
- Sinh viên năm nhấ t năm ho ̣c 2017 – 2018 đang ở Ký túc xá Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Có tổ ng điể m trúng tuyể n 3 môn thi từ 22 điể m trở lên (không tin
́ h điể m ưu tiên).
- Có điểm thi THPT Quốc gia từ 28 điểm trở lên (04 môn).
- Sinh viên thuộc gia đình bị thiên tai trong tháng 9/2017 vừa qua hoặc sinh viên có
hoàn cảnh gia đình đă ̣c biê khó
khăn (có thuyết minh theo mẫu đề đạt nguyện vọng).
̣t
- Sinh viên khuyết tật: Chưa nhận bất cứ học bổng nào của Ký túc xá trong thời
gian nội trú.
3. Thời gian:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2017.
- Thời gian trao học bổng: Ngày 28/10/2017.
4. Hồ sơ học bổng bao gồm:
- Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu tải về từ website: ktx.vnuhcm.edu.vn).
- Bản sao Giấ y xác nhận gia đình khó khăn, sổ hô ̣ nghèo có công chứng.
- Bản sao CMND, bản sao kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; giấ y báo nhâ ̣p ho ̣c hoă ̣c
giấ y báo trúng tuyể n có thể hiê ̣n số điể m đa ̣t đươ ̣c do trường dự thi cung cấ p – có
xác nhận của trường hoặc có công chứng.
Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến
sinh viên ở Ký túc xá được biết và nộp hồ sơ đăng ký về các Trưởng nhà.
Trân trọng thông báo.
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Nơi nhận:
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