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THÔNG BÁO
Học bổng dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016
Nhằm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, vào ngày 24/10/2015, Trung
tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp với Nhà văn hóa sinh viên Tp.HCM, tổ chức chương trình
“Ngày hội Tân sinh viên năm 2015” tại sân Ký túc xá khu A mở rộng. Trong chương trình
này, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp với Nhà văn hóa sinh viên Tp.HCM, Công ty
OPPO và các đơn vị trao tặng học bổng dành cho sinh viên khuyết tật, Tân sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn đang ở Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 –
2016.
1/ Số lượng: 100 suất
Trị giá:
1.000.000 đồng/suất
2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:
- Sinh viên năm nhất năm học 2015 – 2016 đang ở Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
- Sinh viên khuyết tật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được
giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, khuyết tật (có thuyết minh theo
mẫu đề đạt nguyện vọng).
3/ Thời gian:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2015.
- Thời gian trao học bổng: Tối 24 tháng 10 năm 2015.
4/ Hồ sơ học bổng bao gồm:
- Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu tải về từ website www.ktx.vnuhcm.edu.vn).
- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, sổ hộ nghèo có công chứng.
- Bản sao CMND và giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được
do trường dự thi cung cấp – 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 nội trú Ký túc xá được biết và nộp hồ sơ đăng ký về các trưởng nhà.
Trân trọng thông báo.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Chú ý: Bạn hãy vào đường link ở trên để
tải mẫu đơn.
Đã ký
Phùng Thị Hương Lan

