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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số:  3045 /ĐHQGHN-CTHSSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
V/v xét chọn sinh viên nhận học bổng 
Thakral - In Sewa năm học 2012-2013. 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 9  năm 2012 

 
Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo  

 
  

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương 
trình xét cấp học bổng của tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd, Singapore (gọi tắt là Học 
bổng Thakral - In Sewa) cho sinh viên của ĐHQGHN năm học 2012-2013 như 
sau: 
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn 
 - Sinh viên đã được nhận học bổng Thakral - In Sewa năm học 2011-2012, 
có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (không tính 
đối với sinh viên khuyết tật). 
 - Trong năm học 2011-2012 vừa qua, nếu sinh viên nào đã được nhận học 
bổng mà không đáp ứng được yêu cầu trên sẽ được thay thế bằng sinh viên khác 
cùng khóa học, cùng giới tính (để đảm bảo tỷ lệ nam/nữ theo yêu cầu của nhà tài 
trợ) và đáp ứng yêu cầu cụ thể sau: 

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hộ khẩu thường trú thuộc Khu vực I 
hoặc Khu vực II (Căn cứ theo chính sách ưu tiên theo khu vực của Quy chế Tuyển 
sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

+ Năm học 2011-2012, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện 
đạt loại tốt trở lên. 
 - Chưa nhận được được bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 
2012-2013. 
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên/năm học. 
3. Chỉ tiêu học bổng: toàn ĐHQGHN là 30 suất. 
4. Hồ sơ đăng ký học bổng 
4.1.    Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Thakral-In Sewa năm 2011- 2012: 

- Bảng điểm năm học 2011-2012, có xác nhận của đơn vị  đào tạo; 
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (Mẫu 2); 
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được nhận học bổng, cần nhấn mạnh đến 

việc đã sử dụng học bổng để phục vụ học tập. 
4.2. Đối với sinh viên mới nhận học bổng: 

- Bảng điểm năm học 2011 - 2012, có xác nhận của đơn vị đào tạo; 
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (Mẫu 2); 
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng. 



 2 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của địa phương. 
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, 

Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu 
Giấy, Hà Nội). 

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành 
xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo Mẫu 1) và hồ sơ đề nghị 
xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh 
viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 
28/9/2012.  

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn 
về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình 
học bổng này./. 

 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,  Ban CT&CTHSSV, O10. 

 TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV 

 
 

Đã ký 
 
 

PGS.TS Đinh Văn Hường 
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