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THÔNG BÁO 
V/v tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2019 

_________ 

 

Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu số có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2019. Cụ thể như sau: 

1.Trị giá: 2.000.000 đồng/ suất 

2. Đối tượng - Tiêu chuẩn: 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, 

Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

- Có điểm trung bình năm học 2017 – 2018 đạt từ 7.5 trở lên (đối với các trường đào 

tạo theo niên chế) và 3.0 điểm trở lên (đối với các trường đào tạo theo tín chỉ) (điểm 

trung bình học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên năm 1). 

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018. 

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi, nhiệt tình tham 

gia công tác Đoàn thể, xã hội. 

3. Hồ sơ dự xét học bổng bao gồm: 

- Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3x4 và có xác nhận của Đoàn Thanh niên 

- Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website của Trung tâm 

Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố www.sac.vn). 

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương 

hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực. 

- Bảng điểm kết quả học tập năm học 2017 - 2018 có xác nhận của trường hoặc điểm 

trung bình học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (đối với sinh viên năm 1) . 

- Bản sao CMND, thẻ sinh viên (không cần công chứng). 

4. Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 10g00 ngày 08/4/2018 (Thứ hai). 

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội (Phòng A9.2) 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Vũ Linh – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường (ĐT: 

0987.158.542) 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 

  

Số: 09/TB-HSV TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

http://www.sac.vn/
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Yêu cầu cán bộ Đoàn - Hội các lớp thông báo về nội dung học bổng tới các sinh viên 

các lớp được biết và tham gia theo đúng yêu cầu. 

Kính mong Quý Thầy/Cô thông tin tới sinh viên được biết để tham gia xét học bổng 

đúng đối tượng. 
 

Trân trọng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 
    

(đã ký) 

 

Vũ Linh 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu; 

- BTV Đoàn trường; BCH Hội Sinh viên Trường; 

- Các Phòng/Khoa/Bộ môn; 

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Các kênh thông tin Đoàn - Hội - Sinh viên; 

- Lưu VP. 


