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V/v xét bổ sung học bổng Doãn Tới
năm học 2014-2015

Kính gửi: Trưởng các Khoa
Thực hiện Kế hoạch cấp phát học bổng Quỹ Khuyến học Doãn Tới An Giang năm
học 2014-2015, Quỹ Khuyến học Doãn Tới An Giang tài trợ cho Trường 30 suất học bổng
(mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng) xét trao cho sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh An
Giang.
Theo yêu cầu của Quỹ Khuyến học Doãn Tới, học bổng lần này tiếp tục ưu tiên hỗ
trợ cho những sinh viên đã nhận học bổng của Quỹ Khuyến học Doãn Tới từ năm học trước,
vẫn tiếp tục khẳng định kết quả học tập của mình. Theo thống kê của P.CTSV, trong số 30
sinh viên đã nhận học bổng ở năm học 2013-2014, một số SV đã tốt nghiệp ra trường và đa
số không duy trì được kết quả học tập từ loại khá trở lên, nên không đủ điều kiện để tiếp tục
nhận học bổng lần này. Do vậy, nhà trường yêu cầu các Khoa và các đơn vị có tham gia
quản lý sinh viên xét bổ sung học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gởi kèm), cụ thể
như sau:
1. Về chỉ tiêu:
ĐƠN VỊ
Khoa Nông nghiệp - TNTN
Khoa Kinh tế - QTKD
Khoa Sư phạm
Khoa KT-CN-MT
Khoa VHNT
Khoa LLCT
TỔNG CỘNG

SỐ SUẤT
04 (Hệ ĐH)
04 (Hệ ĐH)
05 (Hệ ĐH)
03 (Hệ ĐH)
02 (Hệ ĐH)
02 (Hệ ĐH)
20

2. Về tiêu chuẩn:
- Sinh viên đang theo học hình thức giáo dục chính quy, có hộ khẩu thường trú tại
tỉnh An Giang.
- Sinh viên năm thứ nhất: có điểm TBHT lớp 12 đạt loại Khá; ưu tiên cho SV đã
nhận học bổng Doãn Tới năm học phổ thông.
- Sinh viên năm thứ hai trở đi: có kết quả học tập đạt loại Khá, Giỏi và rèn luyện
loại Tốt trở lên trong năm học 2013-2014.
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho những SV thuộc diện mồ côi cả cha lẫn
mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Chưa từng nhận học bổng tài trợ trong năm học 2014-2015.

3. Hồ sơ xét chọn:
- Đơn Đề nghị cấp học bổng Doãn Tới.
- Tờ khai Sơ yếu lý lịch.
- Bảng điểm cá nhân năm học 2013-2014 (đối với SV năm thứ hai trở đi).
- Giấy báo nhập học và Học bạ PTTH photo, không công chứng (đối với SV năm
thứ nhất).
- Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có xác
nhận của địa phương trong năm 2014.
- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.
Mỗi SV lập thành 02 bộ hồ sơ học bổng nộp cho văn thư khoa. Sau đó, Khoa sẽ
họp xét chọn và gởi hồ sơ về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương) chậm nhất là sáng ngày
16/12/2014. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để chọn lại 14 suất học bổng.
Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa thực hiện đúng tinh thần Công văn này./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƢỞNG

- Như kính gửi;
- Lưu: HC, CTSV.

(Đã ký)

