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THÔNG BÁO 
Về việc xét chọn sinh viên  

nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 – 2022 

 

 

Kính gửi:  - Khoa Nông Lâm nghiệp;  

                  - Khoa Chăn nuôi - Thú y;   

                  - Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 

 

Năm học 2021 - 2022, Qũy hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tài trợ học bổng 

cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, Hiệu trưởng thông báo tới Lãnh đạo các 

Khoa và sinh viên thông tin về xét, chọn học bổng như sau: 

1. Đối tượng được xét chọn 

- Sinh viên các ngành Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Môi trường; 

- Không xét sinh viên năm cuối; 

- Không xét sinh viên đã được nhận học bổng của cá nhân, tổ chức khác trong 

năm học 2020 – 2021. 

2. Số lượng, giá trị học bổng 

- Số lượng học bổng: 09 suất; 

- Giá trị học bổng: 14 triệu đồng/1suất/1năm học; được chia làm hai học kỳ, 

mỗi học kì 07 triệu đồng (học bổng sẽ được gửi qua tài khoản của sinh viên thông 

qua ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank). 

3. Tiêu chuẩn sinh viên nhận học bổng 

- Kết quả học tập học kỳ I, năm học 2020 – 2021 đạt 7.0 trở lên (đối với thang 

điểm 10), đạt 2.6 trở lên (đối với thang điểm 4), rèn luyện đạt loại Tốt trở lên; 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo,…); 

- Luôn phấn đấu học tập và rèn luyện; 

- Có tinh thần phục vụ cộng đồng (tham gia các hoạt động như Thanh niên 

tình nguyện, Mùa hè Xanh, Hiến máu nhân đạo,… Có lòng hiếu thảo, thương yêu 

bạn bè và giúp đỡ mọi người). 

        Các tiêu chuẩn ưu tiên 

- Sinh viên có thành tích học tập cao hơn; 

- Tham gia công tác xã hội nhiều hơn; 

- Sinh viên là dân tộc thiểu số. 

Lưu ý: Các sinh viên được nhận học bổng vào cuối học kỳ I (cuối tháng 1 

năm 2022) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác 

xã hội về Phòng Công tác sinh viên để Phòng tổng hợp và gửi cho Quỹ học bổng. 



Nếu sinh viên nào không đạt học lực từ 7.0 trở lên và không có giấy xác nhận tham 

gia công tác xã hội trong học kỳ I, Quỹ sẽ ngưng xét phát học bổng kỳ II. 

3. Hồ sơ xin học bổng  

- Đơn xin cấp học bổng, 01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt (theo mẫu, có 

dán hình). Mẫu đơn này, ngoài bản giấy, sinh viên phải làm trực tiếp trên File 

mềm, điền đầy đủ thông tin, có ghép hình, nếu hồ sơ được xét, sinh viên phải gửi 

mail về phòng Công tác sinh viên để Phòng gửi cho Quỹ học bổng theo yêu cầu; 

- Bảng điểm học kỳ I, năm học 2020 - 2021 có xác nhận của phòng Đào tạo 

đại học; 

- Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên viết trên giấy A4, chú ý 

viết đầy đủ sơ yếu lý lịch bản thân, nguyện vọng và ước mơ,…); 

- 02 thư giới thiệu của 02 thầy, cô trong Trường (có xác nhận của phòng Tổ chức - 

Cán bộ); 

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội trong năm học 

2019 - 2020 như: Mùa hè Xanh, Thanh niên tình nguyện, Hiến máu nhân đạo,… 

(có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc của đơn vị tổ chức); 

- 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Qũy hỗ trợ cộng đồng 

Đinh Thiện Lý (tham khảo trong trang web: www.lawrencestingfund.org). 

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn của chính quyền địa phương hoặc bản phô 

tô công chứng Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo,…. 

4. Kế hoạch thực hiện 

- Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo mẫu của đơn vị tài trợ và gửi về Khoa.  

- Mỗi ngành xét chọn 03 hồ sơ sinh viên đạt tiêu chuẩn.  

- Thời gian xét chọn ở Khoa chậm nhất đến ngày 05/05/2021, gửi hồ sơ về 

phòng CTSV trước ngày 10/05/2021. Sau khi nhận kết quả từ các Khoa, Ban xét, 

cấp học bổng ngoài của Nhà trường sẽ họp để chọn sinh viên nhận học bổng để gửi 

tới đơn vị tài trợ.  

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

để thực hiện.  
 

Nơi nhận:                    KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Như Kính gửi;                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: CTSV, HCTH.                   (đã ký) 
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