UBND TỈNH SÓC TRĂNG
HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 121 /TB-HKH

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

V/v cấp học bổng “Lương Định
Của” năm học 2017-2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gởi: - Ban Giám hiệu các trường đại học;
- Hội sinh viên các trường đại học;
- Liên Chi Hội sinh viên Sóc Trăng tại các trường Đại học.

Nhằm động viên khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời
cho các em sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến
trường. Nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất - Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Sóc
Trăng thông báo đến Ban Giám hiệu, Hội sinh viên, Liên Chi Hội sinh viên Sóc
Trăng tại các trường Đại học về Chương trình học bổng “Lương Định Của” năm
học 2017 – 2018 cho sinh viên quê hương Sóc Trăng đang học tại các trường Đại
học trong cả nước.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên nghèo hiếu học được
nhận học bổng “ Lương Định Của” năm học 2017-2018. Hội Khuyến học tỉnh Sóc
Trăng đề nghị Ban Giám hiệu, Hội sinh viên, Liên Chi Hội sinh viên Sóc Trăng
tại các trường Đại học trong cả nước thông báo rộng rãi đến sinh viên quê hương
Sóc Trăng được biết và xét chọn những sinh viên theo các tiêu chuẩn được quy
định như sau:
1. Đối tượng và điều kiện xét học bổng.
a) Đối tượng:
Là sinh viên quê hương Sóc Trăng đang học tại các trường Đại học trong
cả nước, thuộc đối tượng khuyết tật, mồ côi, bệnh hiểm nghèo; sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn, có ý chí vượt qua hoàn cảnh nghèo khó bằng chính con đường học
tập của mình.
(Hoàn cảnh gia đình được thể hiện qua nhà ở, thu nhập hàng ngày,
tháng, công việc của cha mẹ, anh chị em và chính bản thân sinh viên; những khó
khăn làm hạn chế đến việc học tập của cá nhân).
b) Điều kiện:
- Kết quả năm học 2016-2017, đạt học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm
tốt.
- Hệ đào tạo: chính qui.
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2. Số lượng và trị giá học bổng.
Chương trình học bổng “Lương Định Của” năm học 2017 – 2018, có 280
suất được phân bổ cho các trường Đại học như sau:
- Các trường Đại học tại TP. HCM

: 80 suất;

- Trường Đại học Cần Thơ

: 80 suất;

- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

: 20 suất;

- Trường Đại học Tây Đô

: 20 suất;

- Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

: 10 suất;

- Trường Đại học Cửu Long

: 20 suất;

- Trường Đại học Trà Vinh

: 10 suất;

- Trường Đại học Võ Trường Toản

: 10 suất;

- Các trường Đại học khác

: 30 suất;

Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất; Tổng giá trị là: 840.000.000
đồng (Tám trăm bốn mươi triệu đồng).
3. Hồ sơ đề nghị xét học bổng gồm.
- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);
- Bảng điểm năm học 2016-2017 (có xác nhận của trường);
- Photo bằng khen, giấy khen (nếu có);
- Photo sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn;
(Tất cả hồ sơ cho vào túi đựng hồ sơ).
4. Tổ chức thực hiện.
a) Liên Chi hội sinh viên Sóc Trăng chủ động tham mưu với Ban Giám
hiệu, Hội sinh viên của trường thông báo rộng rãi đến tất cả sinh viên quê Sóc
Trăng đang học tại các trường Đại học trong cả nước.
b) Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.
Hồ sơ gởi về Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng (số 2D, đường
Phú Lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trước ngày 30/12/2017.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Văn
Phong, điện thoại: 0976 559 320 (Danh sách trích ngang gởi một file mềm qua
email: nguyenvanphong@soctrang.edu.vn).
c) Thời gian trao học bổng.
Dự kiến sẽ tổ chức trong tuần thứ hai của tháng 02 năm 2018 (có thông
báo sau). Chi tiết thông báo trên website: www.hoikhuyenhoc.soctrang.gov.vn
hoặc www.soctrang.edu.vn
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Vì quyền lợi của các em sinh viên, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đề
nghị các đơn vị quan tâm thực hiện theo đúng tinh thần nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GD&ĐT;
- Website Hội Khuyến học;
- Lưu: VT.

TM.BCH TỈNH HỘI
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGND Lâm Es
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