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CHÍNH SÁCH MỚI

Năm học 2022 -2023, ĐHQGHN sẽ triển khai 
thí điểm chương trình học bổng cho sinh 

viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã 
hội và Nhân văn với gói học bổng gồm: miễn 
học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia 
nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo 
nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác 
và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.

Hiện nay, ĐHQGHN có nhiều chính sách học bổng 
khác nhau gồm: học bổng khuyến khích học tập 
từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và học bổng  
ngoài ngân sách được tài trợ từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo quy 
định hiện hành của nhà nước, học bổng từ ngân 
sách chỉ dành cho sinh viên có thành tích cao. 
Chính vì vậy, ĐHQGHN tiên phong thí điểm triển 
khai cấp gói học bổng dành cho học sinh đang có 
mong muốn đăng ký nguyện vọng nhập học vào 
các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN theo 
học ngay từ năm thứ nhất.

Như vậy, chương trình học bổng cho các ngành 
khoa học cơ bản của ĐHQGHN sẽ tạo cơ chế mở 
giúp các học sinh có thành tích xuất sắc được 
theo học các ngành học yêu thích đi kèm với các 
chính sách học bổng hấp dẫn, khích lệ học tập, 

tạo động lực để trở thành sinh viên giỏi, đồng 
thời tạo nguồn nhân lực cho các bậc học cao 
hơn, cũng như nguồn nhân lực khoa học trong 
tương lai.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ áp dụng thêm 
nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ khác, như hỗ 
trợ các trường THPT dân tộc nội trú, học bổng cho 
học sinh giỏi là người dân tộc ít người có thành 
tích tốt trong học tập, học bổng dành cho các học 
sinh ở khu vực miền Nam nhằm tạo nguồn nhân 
lực tri thức từ các vùng miền của Tổ quốc.

Nội dung chính của chương trình học bổng 
cho các ngành khoa học cơ bản từ năm học 
2022 - 2023 nhằm thu hút học sinh giỏi, xuất 
sắc tham gia Đề án Ươm tạo nhà khoa học của 
ĐHQGHN.

Trước mắt, ĐHQGHN triển khai thí điểm chương 
trình học bổng cho 18 ngành ngành khoa học cơ 
bản của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường 
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cụ thể:

+ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: (1) Tài năng 
Toán học, (2) Tài năng Vật lý, (3) Tài năng Hóa học, 
(4) Tài năng Sinh học, (5) Địa lý tự nhiên, (6) Địa 
chất học, (7) Tài nguyên và môi trường nước, (8) 
Hải dương học, (9) Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

LẦN ĐẦU TIÊN ĐHQGHN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
GÓI HỌC BỔNG BAO GỒM HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ 

CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN
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+ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 
(1) Hán Nôm, (2) Lịch sử, (3) Triết học, (4) Tôn 
giáo học, (5) Chính trị học, (6) Nhân học, (7) 
Việt Nam học, (8) Ngôn ngữ học, (9) Văn học.

- Số suất học bổng: tối thiểu 05 suất/ngành/
khóa học. Số suất học bổng hàng năm do Hiệu 
trưởng quyết định tùy thuộc vào số lượng và chất 
lượng hồ sơ ứng tuyển.

- Mức học bổng: Gồm miễn học phí và bố trí chỗ 
ở trong ký túc xá cho cả khóa học (4 năm học), 
hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu 2 triệu đồng/tháng 
trong năm thứ nhất và các năm tiếp theo nếu duy 
trì được học lực loại giỏi trở lên.

- Sinh viên được ưu tiên xét và nhận các học bổng 
khác, có mức hỗ trợ cao hơn của ĐHQGHN nếu 
đáp ứng yêu cầu.

- Sinh viên được nhận tham gia chương trình 
Ươm tạo nhà khoa học, được phân công nhà khoa 
học hướng dẫn, tham gia nghiên cứu khoa học, 
hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế trong 
suốt quá trình học.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân giao Hiệu trưởng 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Hiệu trưởng 
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn quy định 
cụ thể về tiêu chí xét và cấp học bổng, phân công 
nhà khoa học hướng dẫn cho sinh viên trong quá 
trình học tập, truyền thông về chương trình học 
bổng, hợp tác với các trường THPT trên cả nước 
để phát hiện và thu hút học sinh giỏi quan tâm 
đến các ngành khoa học cơ bản tham gia chương 
trình, thông báo kết quả xét học bổng trước thời 
điểm học sinh phải quyết định lựa chọn ngành 
học và trường học theo quy định của Bộ Giáo dục 
& Đào tạo và của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, chương trình học 

bổng rất cần thiết để thu hút sinh viên giỏi đăng 
kí nhập học vào các ngành khoa học cơ bản, qua 
đó khẳng định thương hiệu đào tạo chất lượng 
cao của ĐHQGHN. Để có nguồn học bổng tốt 
nhất cho người học, cần có sự kết hợp tổng thể 
các nguồn học bổng trong và ngoài ngân sách. 
Các đơn vị cần tăng cường đầu tư hướng tới mục 
tiêu trên.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đề 
nghị các trường cân đối lại ngân sách nhằm phân 
bổ đồng đều, thống nhất mỗi ngành học cơ bản 
có 10% sinh viên được học bổng này nhằm thu 
hút sinh viên theo học. ĐHQGHN sẽ xây dựng 
chính sách học bổng đồng bộ, thu hút nhà tài trợ 
cho quỹ học bổng để quỹ liên tục phát triển để hỗ 
trợ và thu hút đông đảo sinh viên theo học.

Trước đó, ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị đào tạo 
rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện 
hành của Nhà nước, Chính phủ về học bổng 
khuyến khích học tập, học bổng chính sách 
cho học sinh, sinh viên; bảo đảm nguồn học 
bổng khuyến khích học tập tại đơn vị. ĐHQGHN 
khuyến khích các đơn vị chủ động khai thác 
các nguồn học bổng để tăng cường sức hút 
tuyển sinh đầu vào. Ban Chính trị và Công tác 
học sinh sinh viên là đầu mối phối hợp với các 
đơn vị để làm việc với các đối tác, các nhà tài 
trợ học bổng; để thông tin về chính sách học 
bổng mới của ĐHQGHN; tiếp tục khai thác các 
nguồn tài trợ học bổng cả theo cách thức hiện 
hành và phát triển các nguồn tài trợ học bổng 
theo chính sách học bổng mới. 

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ tập trung đầu 
tư, phân bổ quỹ quỹ học bổng dành cho các 
ngành khoa học cơ bản nhằm thu hút đầu vào 
và khích lệ, động viên người học đạt kết quả 
cao trong học tập, nghiên cứu.

Trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN đã và đang đưa ra nhiều 
chính sách, chương trình học bổng ngân sách, ngoài 

ngân sách nhằm khuyến khích tinh thần học tập cho sinh 
viên, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc 
trong học tập. Năm học 2022 - 2023, ĐHQGHN dự kiến tiếp 
tục quản lý, triển khai 15 chương trình học bổng ngoài ngân 
sách với tổng trị giá khoảng 6,3 tỷ đồng (lớn nhất là 2.000 

USD/suất, thấp nhất khoảng 3.500.000 đồng/suất).

ĐHQGHN sẽ mở cổng đăng ký vào cuối tháng 7/2022, trước 
khi thí sinh tham gia điều chỉnh nguyện vọng, cách đăng 
ký nhận học bổng trực tuyến tại cổng thông tin: https://
hocbong.vnu.edu.vn


