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THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  

của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk  

và Vinaphone Đắk Lắk tài trợ năm học 2022 - 2023 

 
Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa  
 

Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu Lãnh đạo các Khoa triển khai đến  các 

lớp sinh viên việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk và Vinaphone Đắk Lắk tài trợ năm học 

2022 - 2023, tiêu chuẩn và kế hoạch xét cụ thể như sau:  

1. Trị giá và số lượng học bổng 

- Tổng trị giá học bổng: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng. Trong 

đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk: hai mươi triệu 

đồng; Vinaphone Đắk Lắk: năm triệu đồng); 

- Số lượng học bổng: 50 suất (mỗi suất trị giá: 500.000 đồng). 

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét học bổng 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn; 

- Vượt khó trong học tập; 

- Chưa nhận học bổng của các tổ chức khác trong năm học 2021 – 2022; 

3. Hồ sơ nhận học bổng 

- Tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu); 

- Bảng điểm kết quả học tập (đối với khóa 2021 trở về trước); đối với sinh 

viên Khóa 2022 không cần nộp bảng điểm. 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, giấy chứng nhận hộ nghèo, cận 

nghèo (có xác nhận của địa phương nơi cư trú). 

          4. Kế hoạch thực hiện 

- Lãnh đạo Khoa và cố vấn học tập thông báo cho sinh viên; 

- Sinh viên nộp hồ sơ về Khoa, mỗi Khoa xét chọn 6 hồ sơ (riêng Khoa Y 

Dược và Khoa Kinh tế xét chọn 7 hồ sơ) và nộp về Phòng Công tác sinh viên hạn 

cuối ngày 20/10/2022 (gặp chuyên viên Phạm Thị Ngọc Anh). 

 Nhận được Thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các Khoa triển khai đến các lớp 

sinh viên để biết và thực hiện. 
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