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THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ 

năm học 2020-2021 của Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) 
  

Nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

khuyến khích sinh viên học tập tốt, trong năm học 2020 - 2021, bên cạnh 41 suất học 

bổng đạt điều kiện để được duy trì, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) sẽ 

tiếp tục tài trợ 09 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Năm 01 (Khóa 2020) của 

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, mỗi suất trị giá 250USD/năm. Những 

năm học tiếp theo, sinh viên nào giữ được kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước sẽ 

tiếp tục được xem xét để nhận học bổng. 

1. Tiêu chí và đối tượng 

- Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác;  

- Ưu tiên cho sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo (có sổ hộ nghèo/ cận nghèo 

hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn);   

- Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và 

điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế). 

2. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm 

- Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo mẫu); 

- Giấy báo điểm thi đại học; 

- Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn (bản sao có công chứng sổ hộ nghèo/ cận 

nghèo, giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương); 

3. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ 

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, nộp tại Văn phòng Khoa, hạn cuối 30/10/2020. 

Các Khoa lập danh sách theo mẫu theo thứ tự ưu tiên và chuyển về phòng Tuyển sinh 

và công tác sinh viên kèm hồ sơ chậm nhất vào ngày 03/11/2020 (bằng bản giấy và qua 

email anpnd@hcmute.edu.vn). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Gửi Email SV; đăng website; 

- Lưu: VT, TS&CTSV. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV 
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TS. Trần Thanh Thưởng 
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