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THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  

TOYOTA năm học 2020- 2021 

 
Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa  

 

Năm học 2019 – 2020, Qũy Học bổng TOYOTA Việt Nam dành 03 suất 

học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Hiệu trưởng thông báo tới 

các Khoa về nội dung của học bổng như sau:  

1. Đối tượng được xét nhận học bổng 

- Sinh viên năm 3 và năm 4 các ngành về môi trường.  

2. Tiêu chí lựa chọn sinh viên nhận học bổng 

- Là sinh viên năm 3 và năm 4 các ngành về môi trường; 

- Điểm học tập năm học 2019 - 2020 đạt từ 3.2 trở lên; 

- Điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020 đạt Tốt trở lên; 

- Ưu tiên sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học; hoàn cảnh 

gia đình khó khăn; sinh viên là dân tộc thiểu số. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ của học bổng gồm: 

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu); 

- Bảng điểm học tập năm học 2019- 2020 có xác nhận và đóng dấu của 

phòng Đào tạo Đại học; 

- Bảng điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020 có xác nhận của Lãnh 

đạo Khoa; 

- Giấy xác nhận (nếu có) của: Đề tài nghiên cứu khoa học; hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, Hộ nghèo, Cận nghèo, dân tộc thiểu số.  

4. Số lượng và thời gian nộp hồ sơ 

- Sinh viên làm hồ sơ nộp về Khoa, hạn cuối là ngày 20/10/2020.  

- Mỗi Khoa xét chọn 03 hồ sơ và nộp về phòng Công tác Sinh viên, hạn 

cuối là ngày 22/10/2020. 

 Nhận được thông báo này, yêu cầu các Khoa triển khai đến các lớp sinh 

viên để biết và thực hiện đúng thời gian quy định. 
 

Nơi nhận:              KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Như Kính gửi;                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HCTH, CTSV.                                                                               (đã ký) 

                                                                                             PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Đắk Lắk, ngày         tháng 10 năm 2020 
 

 

 

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TOYOTA NĂM 2020 

 

 

 

 Kính gửi:   - Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên;  

                            - Qũy TOYOTA Việt Nam.  

  

 

 - Em tên là:……………………………….………………………………………………………………………………… 

 - Sinh ngày, tháng, năm: …….………………………………………………………………………………… 

- Dân tộc: …….……………………………………………………………………………………………………………… 

- Sinh viên lớp: ………………………………………………………Khoa:……………………….…………….. 

 - Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………………… 

 - Kết quả học tập năm học 2019 - 2020:………………………………….……………….………… 

 - Điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020:……………………………………………………..……… 

 - Ưu tiên (nếu có): ……………………………………………………………………………………...…………… 

 - Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………...………………… 

Theo thông báo của Nhà trường về Học bổng TOYOTA năm 2020, em 

làm đơn kính đề nghị Qũy học bổng TOYOTA và Ban Giám hiệu Trường Đại 

học Tây Nguyên xem xét. 
 

                  Người làm đơn 
                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


