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Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc xét cấp học bổng cho Nữ sinh viên khóa 41 - trúng tuyển năm 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
Theo tinh thần Công văn ngày 06/5/2015 của Trung tâm Giáo dục và Phát triển về
việc triển khai Dự án học bổng cho nữ sinh viên nghèo Việt Nam; Phòng Công tác
Sinh viên xin thông báo đến Quý Thủ trưởng các đơn vị như sau:
1. Đối tượng xét cấp học bổng:
- Nữ sinh viên khóa 41 - mới trúng tuyển vào Trường năm 2015 (xét tuyển qua
kỳ thi THPT quốc gia năm 2015);
- Thuộc các nhóm ngành Nông nghiệp và Công nghệ thông tin;
- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có nguy cơ phải bỏ học nếu không được giúp
đỡ; Ưu tiên đối với sinh viên thuộc diện chính sách (con Liệt sĩ, con Thương binh, con
Bệnh binh, Tàn tật, Mồ côi); gia đình thuộc Hộ nghèo hoặc Cận nghèo.
2. Giá trị và số lượng suất học bổng:
13
2.1 Giá trị suất học bổng trị giá tương đương 13 triệu đồng/năm học và được
hỗ trợ suốt thời gian học tập tại Trường với điều kiện phải đảm bảo thành tích học tập
tốt;
2.2 Số lượng học bổng:
- 20 suất cho Nữ sinh viên theo học nhóm ngành Nông nghiệp;
- 30 suất cho Nữ sinh viên theo học nhóm ngành Công nghệ thông tin.
3. Hồ sơ xin xét cấp học bổng:
- Đơn đề nghị xét cấp học bổng (theo mẫu);
- Giấy báo trúng tuyển (bản photo, công chứng);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương;
- Sổ Hộ nghèo hoặc Cận nghèo (bản photo, công chứng);
- Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng);
- Viết bài luận khoảng 700 chữ với chủ đề "Ước mơ của tôi"
Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên được tập hợp để vào trong túi đựng hồ sơ,
ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: "HỌC BỔNG NỮ SINH NGHÈO VIỆT NAM 2015"
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất các hồ sơ và nộp trực tiếp tại
Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/09/2015.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và
thực hiện theo tinh thần Thông báo này. Trong quá trình triển khai nếu gặp vấn đề vướng
mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Công tác Sinh viên để được trao đổi giải quyết.
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