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Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ 

Quỹ Y tế,  Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) tài trợ 
 

VNHELP là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ chuyên thực hiện các dự án 

nhân đạo và phát triển cho các cộng đồng gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam. Các chương 

trình của VNHELP  hỗ trợ cho người dân tự vươn lên bằng khả năng của chính mình. 

Website của tổ chức: www.vnhelp.org 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ do VNHELP tài trợ cấp học bổng 

4 năm, từ năm đầu tiên vào đại học cho đến hết năm cuối đại học.   

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

 

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN 
 

Họ và tên: _____________________________________________  Giới tính:______________ 

Ngày tháng năm sinh: ________________________    Email: ___________________________ 

Địa chỉ hiện tại:  _______________________________________________________________ 

Điện thoại bàn: ______________________  Điện thoại di động (nếu có): ___________________ 

Trường học: _____________________ Ngành học: ___________________  Năm thứ: ________ 

Tên cha: ________________________________  Tuổi cha: ____________________________ 

Nghề nghiệp của cha: _____________________ Thu nhập hàng tháng của cha: ______________ 

Tên mẹ: ________________________________  Tuổi mẹ: _____________________________ 

Nghề nghiệp của mẹ: ______________________ Thu nhập hàng tháng của mẹ:______________ 

Địa chỉ của cha mẹ: ____________________________________________________________ 

Có bao nhiêu anh chị em ruột: __________________ 

Hoàn cảnh kinh tế cá nhân (lợi tức hàng tháng): 

      __________  (VNĐ)    Làm thêm (Nêu rõ làm gì) 

      __________  (VNĐ)    Đang nhận học bổng khác 

      __________  (VNĐ)    Khác 

Hoàn cảnh gia đình (ghi tóm tắt những trở ngại chính): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Dự tính cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hình sinh viên 

3x4cm 
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PHẦN II: BÀI LUẬN 

Yêu cầu bài luận được đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1.000 từ,  khổ chữ 

12, font chữ: Times New Roman. Sinh viên có thể lựa chọn một trong ba đề tài sau đây: 

a. Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng 

đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi 

được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó? 

b. Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng 

ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ) 

c. Vì sao bạn chọn ngành học này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có 

liên quan đến ngành học này. 

 

PHẦN III:  BẢNG ĐIỂM 

Bảng điểm của năm học gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ (Sinh viên có học lực trên trung bình 

đủ điều kiện dự tuyển chương trình). Chương trình xét tuyển sinh viên năm nhất nộp giấy báo 

trúng tuyển. 

 

 

PHẦN IV: GIẤY XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nghèo, cận nghèo) của địa phương đối với gia đình sinh viên. 

Học bổng Nguyễn Trường Tộ dành ưu tiên cho sinh viên nghèo hoặc rất nghèo.  

 

 

Sinh viên ký tên: ________________________________________ Ngày: _________________ 

 

Lưu ý: 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển:  Sinh viên gửi hồ sơ dự tuyển tới Hội đồng tuyển chọn chương 

trình Học bổng Nguyễn Trường Tộ tại trường học của sinh viên.   

 

Hạn cuối nhận hồ sơ: Theo quy định của Hội đồng tuyển chọn chương trình Học bổng Nguyễn 

Trường Tộ tại trường học của sinh viên. 

   

Yêu cầu đối với sinh viên có nguyện vọng tiếp tục nhận học bổng trong những năm học kế: 

- Các sinh viên sau khi được lựa chọn vào chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ phải gửi 

email trực tiếp thông báo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng được trao tới 

VNHELP ngay sau khi năm học kết thúc. Email tiếp nhận hồ sơ: hocbong@vnhelp.org (Tiêu 

đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường Đại học). 

- VNHELP sẽ  ngừng cấp học bổng cho sinh viên nếu sinh viên không gửi bảng điểm tới hội 

đồng tuyển chọn chương trình Học bổng Nguyễn Trường Tộ tại trường học của sinh viên và 

không gửi email thông báo tới VNHELP ngay sau khi năm học kết thúc.  
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PHẦN SAU ĐÂY DÀNH CHO HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN 
 

A) Quyết định của Hội đồng tuyển chọn 
 

 Đồng ý cấp học bổng  
 

 Từ chối cấp học bổng 

 
Nhận xét bổ sung:  
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Đại diện Hội đồng tuyển chọn: ______________________________________ Ngày: ________________ 

 
 

B) Quyết định của VNHELP:  

 

 Đồng ý cấp học bổng  

 

 Từ chối cấp học bổng 

 
Nhận xét bổ sung:  
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Đại diện VNHELP: ________________________________________________ Ngày: ______________ 
 


