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THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  

Vừ A Dính năm học 2017 - 2018 

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa  
 

Căn cứ Công văn số 46/VAD-PN-2018 ngày 11/4/2018 của quỹ Học bổng Vừ 

A Dính về việc cấp học bổng Vừ A Dính 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. Học bổng và giá trị học bổng 

- Số suất học bổng: 70 suất; 

- Trị giá học bổng: 1.500.000đ/suất (Một triệu năm trăm nghìn đồng/suất). 

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét học bổng 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số; 

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 đạt loại khá trở lên, rèn luyện 

đạt loại tốt trở lên; 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn; 

- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác; 

- Không xét sinh viên năm cuối. 

3. Hồ sơ nhận học bổng 

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu). 

- Bảng điểm kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 – 2018; 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn.  

4. Kế hoạch thực hiện 

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

- Mỗi khoa xét chọn 08 hồ sơ (riêng Khoa Y Dược xét 14 hồ sơ) và gửi về 

phòng CTCT&HSSV (CV. Phạm Thị Ngọc Anh) trước ngày 04/5/2018. 

 - Sau khi nhận kết quả từ các Khoa, Nhà trường sẽ họp để chọn sinh viên 

nhận học bổng và gửi tới đơn vị tài trợ. 

 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 

- HT, Các PHT;                                                                                                        (đã ký) 

- Lưu: CTCT&HSSV, VT.                                                             TS. NGUYỄN THANH TRÚC 


