
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-ĐHPVĐ 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét trao học bổng của Viện Khoa học Môi trường 

và Phát triển (VESDEC) dành cho sinh viên xuất sắc năm 2022 

 

Kính gửi: Các Khoa thuộc trường. 
 

Theo Công văn số 25/2022-KHMTPT ngày 14/3/2022 của Viện Khoa học Môi 

trường và Phát triển về việc xác nhận lập Quỹ Hỗ trợ sinh viên Đại học Phạm Văn 

Đồng, Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tiếp nhận hồ sơ xét trao học 

bổng của Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (gọi tắt là Học bổng VESDEC) 

cho sinh viên xuất sắc năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Số lượng phần thưởng: 10 suất 

2. Giá trị: 2.000.000 đồng/ suất. 

3. Tiêu chuẩn xét trao phần thưởng 

Sinh viên phải đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn sau (kèm theo minh chứng): 

- Điểm trung bình chung tích luỹ đến thời điểm nộp hồ sơ xét đạt từ 3.2 trở lên. 

- Kết quả điểm rèn luyện của học kì gần nhất đạt loại Tốt trở lên. 

- Đạt giải trong các cuộc thi học thuật, sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học 

cấp Trường trở lên hoặc đạt tối thiểu giải ba tại các cuộc thi do Đoàn Thanh niên, 

Hội Sinh viên trường tổ chức. 

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

- Tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, 

thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống 

dịch Covid hoặc hình thức khác. 

4. Nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng nộp về Trung tâm Hỗ trợ Sinh 

viên - Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, phòng A1.104, cơ sở 509 Phan Đình 

Phùng, Tp. Quảng Ngãi trước ngày 10/5/2022 (Hồ sơ đến sau ngày 10/5/2022 sẽ 

không được xem xét). 

Khi có kết quả xét duyệt từ Quỹ học bổng VESDEC, nhà trường sẽ thông báo 

danh sách sinh viên được nhận học bổng năm 2022 và tổ chức Lễ trao. Thời gian và 

địa điểm tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau. 



Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Quan hệ 

doanh nghiệp và Khởi nghiệp (bà Trần Thị Tuyết Mai - Điện thoại: 0933668833). 

Đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Hội Khuyến học trường; 

- Phòng Đào tạo, KHTC, CT HSSV; 

- Đoàn TN, Hội SV; 

- Lưu VT, TTHTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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