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THÔNG BÁO 
Về việc xét học bổng “Tiếp sức đến trường”  

của Ngân hàng Vietinbank và Vietcombank năm 2021 
 

Kính gửi:  Các khoa trực thuộc 

 

Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng vượt khó, đạt thành tích trong học tập, rèn luyện; Nhà trường đề nghị các 

Khoa giới thiệu sinh viên để xét trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của Ngân 

hàng Vietinbank và Vietcombank năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Số lượng, giá trị học bổng 

- Số lượng: dự kiến 70 suất học bổng 

- Giá trị học bổng: 01 triệu đồng/sinh viên. 

2. Đối tượng 

Là sinh viên chính quy đang học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

thuộc một trong các đối tượng sau:  

- Đối tượng 1: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con thương binh, 

bệnh binh, sinh viên bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo, dân tộc thiểu 

số,... có tinh thần vượt khó học tốt. 

- Đối tượng 2: Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu 

khoa học. 

- Đối tượng 3: Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong 

trào. 

* Lưu ý:  

+ Ưu tiên giới thiệu sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng của các tổ chức 

nào trong năm 2021. 

+ Sinh viên năm nhất chỉ xét cho đối tượng 1. 

3. Tiêu chí xét 

3.1. Yêu cầu chung về đạo đức: 

- Chấp hành tốt pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường, không vi 

phạm quy chế thi cử và nội quy nội trú, ngoại trú. 
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- Năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và rèn 

luyện. 

- Xếp loại rèn luyện loại Khá trở lên. 

3.2. Yêu cầu về học lực: 

* Đối với sinh viên thuộc đối tượng 1: 

- Kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại Khá trở lên hoặc học kỳ sau 

cao hơn học kỳ trước và không có môn nào bị điểm F. 

- Đối với sinh viên năm nhất: không có yêu cầu về học lực. 

* Đối với sinh viên thuộc đối tượng 2: 

- Kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại Khá trở lên. 

- Đạt giải NCKH cấp khoa, cấp trường, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ 

thuật, cuộc thi khởi nghiệp do các cơ quan, đoàn thể cấp huyện trở lên tổ chức. 

* Đối với sinh viên thuộc đối tượng 3: 

- Kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại Khá trở lên. 

- Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào: hiến máu tình 

nguyện, mùa hè xanh, hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lụt, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19,...do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoặc các tổ chức, đoàn thể 

cấp huyện trở lên công nhận. 

4. Hồ sơ bao gồm 

4.1. Nhóm sinh viên thuộc đối tượng 1  

- Đơn xin xét học bổng tiếp sức đến trường (theo mẫu). 

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng 1. 

- Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021 (đối với SV năm 2 trở lên 

và có xác nhận của Khoa). 

4.2. Nhóm sinh viên thuộc đối tượng 2  

- Đơn xin xét học bổng tiếp sức đến trường (theo mẫu). 

- Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021 (có xác nhận của Khoa) 

- Giấy khen đạt giải NCKH, giấy khen, giấy chứng nhận đạt giải các cuộc 

thi trong năm học 2020-2021 hoặc trong học kì 1 năm học 2021-2022. 

4.3. Nhóm sinh viên thuộc đối tượng 3 

- Đơn xin xét học bổng tiếp sức đến trường (theo mẫu). 

- Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021 (có xác nhận của Khoa). 

- Giấy khen, giấy chứng nhận đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động 

phong trào trong năm học 2020-2021 hoặc trong học kì 1 năm học 2021-2022. 

5. Thời gian dự kiến trao học bổng 

Học bổng được dự kiến trao ngày: 02/12/2021. 
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Tất cả bỏ vào 01 bì đựng hồ sơ, sinh viên nộp trực tiếp tại Trung tâm hỗ 

trợ Sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp, Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng, Phòng 104 - Khu A1 - Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng 

Ngãi.  

Hạn nhận hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 22/11/2021. Mọi 

chi tiết liên hệ bà Trần Thị Tuyết Mai - Số điện thoại: 0933.66.88.33. 
 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Hội đồng trường; 
 - Hiệu trưởng; 
 - Hội Khuyến học trường; 
 - Phòng KTĐBCLGD, CTHSSV; 
 - Website trường; 
 - Đoàn TN, Hội SV; 
 - Lưu: VT, TT HTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
Trần Đình Thám 
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