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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng dành cho Tân sinh viên  
Chương trình chất lượng cao khóa 2018 

 
Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó học 

giỏi để có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện và các tân sinh viên đạt 

kết quả thi xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 nhập học vào Viện Đào tạo chất 

lượng cao. Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo nội dung cụ thể như sau:  

I. CÁC LOẠI HỌC BỔNG 

II. Học bổng Thủ khoa - Viện đào tạo chất lượng cao 

- Giá trị: 150% học phí HK 1, NH 2018-2019, 9.000.000 đồng/1 suất, 

- Số lượng: 1 suất, 

- Đối tượng: sinh viên trúng tuyển với số điểm cao nhất nhập học chương trình 

đào tạo chất lượng cao (không cộng điểm ưu tiên). 

III. Học bổng Nhất ngành – Viện đào tạo chất lượng cao 

- Giá trị: 75% học phí HK 1, NH 2018-2019, 5.000.000 đồng/1 suất, 

- Số lượng: 12 suất/12 chuyên ngành, 

- Đối tượng: sinh viên trúng tuyển với số điểm cao nhất từng chuyên ngành 

nhập học chương trình đào tạo chất lượng cao (không cộng điểm ưu tiên). 

IV. Học bổng Đồng hành 

- Giá trị: 50% học phí HK 1, NH 2018-2019, 3.000.000 đồng/1 suất, 

- Số lượng: 5 suất, 

- Đối tượng: sinh viên trúng tuyển thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận của địa phương). 

V.  HỒ SƠ DỰ XÉT: 

- Đơn xét học bổng có xác nhận của Viện Đào tạo chất lượng cao (theo mẫu), 

- Thư giới thiệu trình bày về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập, 

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện điểm số, 

- Bản sao CMND, 

- Bằng khen, giấy khen, giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có), 



- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ 
nghèo/cận nghèo có công chứng (đối với học bổng Đồng hành). 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/8/2018 đến 30/8/2018, 

- Thời gian trao học bổng: Lễ khai giảng NH 2018-2019, 

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Công tác sinh viên (BP. CTSV) - Viện đào tạo 
chất lượng cao, 

- Mọi thông tin cần biết liên hệ tại: BP. CTSV - Viện đào tạo chất lượng cao, 
Phòng C201, Cơ sở chính.  
 

Lưu ý: Sinh viên đạt nhiều học bổng thì chỉ được nhận mức học bổng cao nhất. 

    

Nơi nhận: 
- Website: CLC, UT; 

- Lưu: VT, BP. CTSV. 

VIỆN TRƯỞNG 
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PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương  

  

 

 


