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THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  

“Học bổng Đại học Tây Nguyên đồng hành cùng sinh viên khóa 2022”  

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa  
 

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

lớp sinh viên khóa 2022 việc xét chọn sinh viên nhận học bổng “Học bổng Đại 

học Tây Nguyên đồng hành cùng sinh viên khóa 2022”. Tiêu chuẩn và kế hoạch 

xét cụ thể như sau:  

1. Trị giá và số lượng học bổng 

- Tổng trị giá học bổng: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); 

- Số lượng học bổng: 20 suất (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng). 

2. Đối tượng: Sinh viên khóa 2022 

3. Tiêu chí xét học bổng 

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc mồ côi cha mẹ; Sinh 

viên khuyết tật;  

- Ưu tiên sinh viên là người Dân tộc thiểu số. 

4. Hồ sơ nhận học bổng 

- Đơn xin cấp học bổng (viết tay, trong đơn trình bày rõ nơi ở, điều kiện 

hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng, mục đích sử dụng học bổng nếu được chọn) ; 

- 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 và tìm kiếm sinh viên thực sự 

khó khăn để đề xuất nhận học bổng. Số lượng hồ sơ phân bổ như sau: 

+ Các Khoa: Y Dược, Kinh tế: mỗi khoa 4 suất; 

+ Các Khoa: Sư phạm, Khoa KHTN&CN: mỗi khoa 3 suất; 

+ Các Khoa: Ngoại ngữ, Chăn nuôi Thú y: mỗi khoa 2 suất; 

+ Các Khoa: Lý luận chính trị, Nông lâm nghiệp: mỗi khoa 01 suất. 

- Các khoa xét chọn hồ sơ và gửi về phòng Công tác sinh viên trước 17h00 thứ 

5 ngày 20/10/2022. Sau khi nhận kết quả từ các Khoa, Nhà Trường sẽ họp lựa chọn 

trao học bổng cho sinh viên. 

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

để biết và thực hiện. 

Nơi nhận:              KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như Kính gửi;                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: CTSV, VT.                                                                                           (đã ký) 
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