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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ 

NGƯỜI HỌC 

Số: 30/TB-CSHTNH 

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

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2021 
 

  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 
2021; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có đạt thành tích học tập xuất sắc, có tiềm năng phát triển (ưu 

tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại 
Việt Nam với các chương trình hỗ trợ về tài chính và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, 
Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can triển 

khai Chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2021 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng:  

- Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch) 

- Là sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các khóa 44, 45, 46. 

2. Mô tả học bổng:  

- Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng: 

 Toàn phần, bao gồm: 

+ 100% học phí  

+ 100% sinh hoạt phí 

+ Chi phí học ngoại ngữ 

 Hoặc bán phần, bao gồm: 

+ 100% hoặc một phần học phí  

+ 100% hoặc một phần sinh hoạt phí  

+ Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ 

Trong đó: 

o Học phí là khoản tiền được tính tùy theo từng trường Đại học mà ứng viên theo học. 

o Sinh hoạt phí (SHP) là mức tiền tối đa mà Quỹ quy định, không phải mức thực tế sinh 
viên sử dụng. SHP được cấp từ tháng 10/2021 đến tháng 07/2022 đối với sinh viên 
được nhận học bổng cả năm học. 

o Mức hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc 
vào trình độ của từng sinh viên được nhận học bổng. 

o Mức học bổng khác nhau được quyết định tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh thực 

tế của từng ứng viên. 

- Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Ứng viên 
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không đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can trong quá trình 
học (về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. 
Trong quá trình nhận học bổng, ứng viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ 

cho Ban điều hành và Hội đồng quản lý Quỹ. 

- Quá trình xét duyệt Học bổng gồm 02 vòng: vòng sơ tuyển (vòng 1), vòng phỏng vấn 
(vòng 2). Các ứng viên vượt qua vòng 2 sẽ được nhận học bổng. Số lượng học bổng cấp 
mới tùy thuộc vào chất lượng ứng viên theo từng năm. 

3. Điều kiện tham gia học bổng: 

- Có điểm trung bình tích lũy đạt từ 8.0 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh 02 học kỳ gần 
nhất đạt từ 8.0 trở lên; Trường hợp ứng viên học ngoại ngữ khác tiếng Anh, có thể nộp 
điểm của ngoại ngữ đó để thay thế (điểm trung bình ngoại ngữ học kỳ gần nhất giống yêu 

cầu về điểm tiếng Anh); 

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và 
quốc tế); 

- Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ; 

- Ưu tiên ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở 
vùng sâu vùng xa,…). 

* Lưu ý:  

+ Những ứng viên nêu bật được hoài bão, rõ ràng mục tiêu cá nhân, định hướng tương lai, 
mà điểm trung bình thấp hơn tiêu chuẩn của học bổng thì vẫn khuyến khích nộp hồ sơ học 
bổng về cho Quỹ. Vì tiêu chí của học bổng Lương Văn Can là phát triển những tiềm năng 
trở thành tài năng. 

+ Với những ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, khuyết tật 
hoặc/và thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trên, vẫn có 
thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét. 

4. Tiêu chí xét tuyển: Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên 
học lực, thành tích học tập, mục tiêu học tập và gia cảnh của ứng viên đáp ứng các tiêu chí đã 

nêu. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Cụ thể, một ứng 
viên thành công cần: 

- Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; 

- Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra; 

- Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng; 

- Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp 
tục theo đuổi con đường học vấn (nếu có); 

- Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng và sau này. 

5. Hồ sơ đăng ký:  

5.1. Đơn đăng ký học bổng trực tuyến: 

- Ứng viên đăng ký tài khoản và tiến hành làm hồ sơ tại website http://dang-ky-hoc-
bong.lvcfund.org.vn/. 
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- Ứng viên vui lòng kiểm tra kỹ thông tin khi đăng ký vì hệ thống chỉ ghi nhớ 1 số CMND 
cho mỗi tài khoản. Sau khi đăng ký, vui lòng kiểm tra email từ LVC Fund và nhấp 
vào đường dẫn được gửi để kích hoạt tài khoản. 

- Ứng viên đính kèm bản mềm (bản scan định dạng PDF/bản PDF) các giấy tờ bên dưới 

(mục số 2 đến số 8) vào đơn đăng ký học bổng trực tuyến. Lưu ý đặt tên File theo cú 
pháp [Họ và tên Ứng viên] - [STT Văn bản] - [Tên Văn bản]. 

5.2. Tải xuống và hoàn thành Mẫu Xác minh tài chính tại đây. 

5.3. Bảng điểm quá trình học tập (tính đến học kỳ gần nhất) có xác nhận của Phòng Đào tạo. 

5.4. Bài luận về bản thân 

- Không quá 4 trang giấy A4 đánh máy, font Times New Roman, size chữ 12, tiếng Việt có dấu. 

- Trong Bài luận này, ứng viên cần trình bày 2 nội dung (mỗi nội dung không quá 2 trang A4). 

 Nội dung 1: Ứng viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận Học bổng thông qua việc trình 
bày đầy đủ, rõ ràng (nhưng không giới hạn trong) những điểm sau: Năng lực học tập của 
bản thân; các chương trình giáo dục Đại học mà bạn theo đuổi và lý do; mục tiêu nghề 

nghiệp tương lai; sự tham gia và/ hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở 
trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán 

thời gian hoặc tình nguyện); ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;... Việc trình bày 
rõ ước mơ/ dự định của bản thân và những kế hoạch để có thể thực hiện được ước mơ/ 
dự định đóng vai trò quan trọng và là cơ sở quan trọng để xét duyệt hồ sơ của ứng viên. 

 Nội dung 2: Ứng viên trình bày những suy nghĩ về câu hỏi sau: “Nếu bây giờ bạn có 1 
tỷ đồng, bạn sẽ sử dụng khoản tiền này thế nào? “  

5.5. Thư giới thiệu từ giảng viên: Thư giới thiệu từ GVCN, Ban chủ nhiệm khoa, hoặc giáo 
viên khác biết rõ ứng viên. 

- Thư này cần làm rõ học lực và khả năng học tập của ứng viên. 

- Ứng viên có thể tải mẫu thư giới thiệu tại đây. 

- Hình thức viết tay hay đánh máy đều được chấp nhận, tuy nhiên đều phải kèm chữ ký 
người giới thiệu. 

* Lưu ý: Thư giới thiệu từ giáo viên góp phần quan trọng vào việc xét cấp học bổng cho ứng 
viên. Thư càng trình bày rõ về ứng viên càng giúp ứng viên có cơ hội cao trong quá trình xét chọn. 

5.6. Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương: 

- Giấy xác nhận của UBND xã/ phường/ thị trấn…, trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của 
ứng viên, cho thấy ứng viên cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập. 

- Giấy xác nhận cần GHI RÕ địa chỉ, điện thoại liên lạc, email (nếu có) của Người giới 

thiệu để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết. 

- Nếu ứng viên không thuộc trường hợp hoàn cảnh khó khăn, vui lòng nộp file PDF ghi nội 

dung “Tôi không có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn”. 

5.7. Giấy khen, giấy chứng nhận: 

- Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm 
làm việc của ứng viên. 
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