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I.         THÔNG BÁO HỌC BỔNG VỮNG BƯỚC  

II.                         Năm học: 2020-2021 

III.   

1. Đối tượng: Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên 

▪ Sinh viên năm 1 thuộc cả hai tiêu chí sau đây: 

 + Điểm thi đầu vào trường (xét duyệt từ cao đến thấp); 

 + Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo. 

▪ Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 thuộc cả hai tiêu chí sau đây: 

 + Học lực khá trở lên hai kỳ gần nhất và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ 

nghèo hoặc cận nghèo; 

 + Điểm rèn luyện tốt.  

▪ Sinh viên thuộc 01 trong 02 nhóm điều kiện cụ thể như sau: 

 + Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các 

cuộc thi Khởi nghiệp cấp Trường, Tỉnh và Quốc gia; 

 + Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực môi trường đạt giải thưởng cấp 

Trường, Bộ trở lên trong và ngoài nước.  

2. Hồ sơ học bổng bao gồm 

▪ Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm), 

▪ Các giấy tờ xác nhận liên quan như: hộ nghèo, cận nghèo, xác nhận gia đình khó 

khăn, giấy chứng nhận đạt giải trong nghiên cứu khoa học hoặc trong các cuộc 

thi Khởi nghiệp. 

▪ Bảng điểm của hai học kỳ gần nhất. Đối với sinh viên mới trúng tuyển 2020, nộp 

giấy báo trúng tuyển. 



3. Số lượng và mức học bổng 

▪ Tổng trị giá: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng) 

▪ Số tiền mỗi suất: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng) 

▪ Tổng số xuất: 15 suất 

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

▪ Thời gian:  

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/12/2020.  

+ Thời gian dự kiến công bố kết quả 12/12/2020. 

+ Thời gian dự kiến nhận học bổng 19/12/2020. 

▪ Địa điểm:  

Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt tại Văn phòng Khoa MT-TN. 

Liên hệ: Th.S Huỳnh Tấn  Nhựt, SĐT: 097 528 4148. 
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