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THÔNG BÁO 

V/v Xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2016 - 2017 

   

Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh được thân nhân, đồng nghiệp, thân hữu của cố Thạc 

sĩ Nguyễn Thị Oanh thành lập với mục đích hỗ trợ cho những sinh viên ngành Công tác xã 

hội có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, nỗ lực vuợt khó học tập có điều kiện học tập thành tài, 

góp phần phát triển xã hội. Năm học 2016-2017  là năm thứ 5 quỹ học bổng hỗ trợ cho các 

bạn sinh viên. 

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến sinh viên về việc 

xét, cấp học bổng cho năm học 2016-2017, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng 

- Sinh viên đang theo học ngành Công tác xã hội hệ chính quy từ khóa 2013 – 2016 

- Sinh viên từ khóa 2013 trở về sau đã nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh các năm trước 

được tiếp tục xét, cấp học bổng nếu đủ tiêu chuẩn. 

2. Số lượng học bổng: 

- Số lượng học bổng là 04 suất. Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. 

3. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng 

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 

- Điểm trung bình năm học 2015 – 2016 từ 6,7 trở lên. Đối với sinh viên khóa 2016, 

điểm trung bình năm lớp 12 từ 7,0 trở lên; 

- Điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016 đạt 70 trở lên. Đối với sinh viên khóa 2016, 

hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại tốt; 

- Có sự tiến bộ trong học tập, có nỗ lực và vượt khó; 

- Tích cực tham gia các hoạt động do lớp, khoa và trường tổ chức, có tham gia và đóng 

góp cho công tác Đoàn – Hội của khoa; 

- Ưu tiên những sinh viên chưa nhận học bổng từ các nguồn quỹ khác (vẫn được nộp 

hồ sơ). 

4. Hồ sơ đăng ký 

- Đơn đề nghị cấp học bổng viết tay theo suy nghĩ của sinh viên độ dài tối đa 02 trang 

A4 (có xác nhận của ban cán sự lớp); 

- Phiếu cá nhân (theo mẫu); 

- Bản sao thẻ sinh viên (không cần công chứng); 

- Bảng điểm năm học 2015-2016 có xác nhận của trường hoặc bản sao học bạ (đối với 

sinh viên khóa 2016); 
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- Bảng tóm tắt quá trình tham gia các họat động ngoại khóa trong năm học viết tay độ 

dài tối đa 1 trang A4 (có xác nhận của ban cán sự lớp); 

- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa (nếu có). 

* Lưu ý: 

- Đối với sinh viên đã nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh các năm trước, chỉ cần nộp 

bảng điểm năm học 2015 – 2016 và bảng viết tay tóm tắt quá trình học tập và tham gia 

hoạt động ngoại khóa (tối đa 1 trang A4, có xác nhận của ban cán sự lớp) 

- Những hồ sơ yêu cầu viết tay viết trên giấy A4 có cách lề trái.  

5. Tiến độ thực hiện  

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/12/2016: sinh viên đăng ký, hoàn tất thủ tục 

gửi về khoa để tiến hành xét. 

- Từ ngày 10-17/12/2016: ban chủ nhiệm khoa, trợ lý sinh viên và đại diện BCH Đoàn 

– Hội khoa tiến hành xét và gửi hồ sơ học bổng về văn phòng quỹ học bổng NTO. 

- Thời gian quỹ học bổng công bố kết quả: 25/12/2016. 

- Thời gian trao học bổng: theo lịch của đơn vị hoặc chuyển khoản. 

 

 Phó trưởng khoa Người lập thông báo 

        

 

 

 

     Lâm Thị Ánh Quyên  Nguyễn Văn Lùng 
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