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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2016 - 2017
của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
Nhằm hỗ trợ các em sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng có các đại lý Nguyễn Công
Thi – Cần Thơ (tài trợ 60 triệu), đại lý Nguyễn Thị Hồng Tươi – Cần Thơ (tài trợ 20
triệu), đại lý Nguyễn Thị Thiên – Tp. HCM (tài trợ 10 triệu). Tổng số tiền 90 triệu
trên thành 36 suất, mỗi suất trị giá 2.500.000đ được phân bổ như sau:
A. 7 suất học bổng khuyến học cho sinh viên Lào (phòng Tuyển sinh và công
tác sinh viên lập danh sách).
B. 29 suất học bổng khuyến học cho sinh viên do các Khoa lập danh sách:
1. Đối tượng: sinh viên chính quy không bị kỷ luật và đạt thành tích học tập nổi
bật (điểm trung bình học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt 8,5 trở lên) hoặc có hoàn cảnh
gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định (điểm trung bình học
kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt 6,5 trở lên).
2. Hồ sơ học bổng: sinh viên viết đơn (viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4) ghi
rõ: họ tên, mã số sinh viên, số điện thoại, Email thường dùng, điểm trung bình học kỳ I
năm học 2016 – 2017 và điểm rèn luyện, nêu hoàn cảnh gia đình, những nỗ lực vượt
khó và các thành tích đạt được trong học tập, rèn luyện nộp về văn phòng Khoa – Đơn
vị, hạn cuối 10/7/2017.
3. Lãnh đạo khoa xét theo chỉ tiêu được phân bổ – chuyển về phòng Tuyển sinh
và công tác sinh viên (qua Email: quangbinh@hcmute.edu.vn), hạn cuối 14/7/2017.
Chỉ tiêu: Khoa Đào tạo Chất lượng cao (05); Khoa Điện - Điện tử (05); Khoa Cơ khí
Chế tạo máy (04); Khoa Cơ khí Động lực (02); Khoa CN May & Thời trang (02);
Khoa Xây dựng (02); Khoa CN Thông tin (02); Khoa Kinh tế (02); Khoa CNHH & TP
(02); Khoa Ngoại ngữ (01); Khoa In truyền thông (01); Khoa Khoa học ứng dụng (01).
Rất mong có sự phối hợp, hỗ trợ của các Khoa để xét chọn sinh viên đúng đối
tượng./.
Nơi nhận:
-

Ban giám hiệu (để báo cáo);
Các đơn vị (để phối hợp);
Email SV; đăng website;
Lưu: TS&CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
QTP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

(đã ký)

Trần Thanh Thưởng

Đơn vị: …………………………………….
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