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

NGƯỜI HỌC 

Số:  55 /TB-CSHTNH 

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

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2021  
 

THÔNG BÁO 

Về việc chương trình Học bổng AEON 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 sinh viên UEH có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người 

học phối hợp với Quỹ AEON 1% - Công ty TNHH AEON Việt Nam triển khai Chương trình 

Học bổng AEON năm 2021, cụ thể như sau: 

 Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, quốc tịch Việt Nam. 

 Số suất: 10 suất. 

 Trị giá học bổng: 435 USD/năm/suất. 

 Sinh viên được xét trao học bổng AEON năm 2021 phải có thành tích học tập tốt, điểm trung 
bình năm học tiếp theo (điểm trung bình chung của học kỳ cuối năm 2021 và học kỳ đầu năm 

2022) từ 7,0 trở lên mới được xét cấp học bổng cho năm học tiếp theo. 

 Điều kiện:  
- Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; 
- Có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu 

năm 2021) từ 7,0 trở lên; 

- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong học kỳ cuối năm 2021; 

- Không đi du học nước ngoài từ 03 tháng trở lên trong suốt thời gian nhận học bổng; 
- Không vi phạm nội quy, trật tự công cộng, đạo đức và chuẩn mực xã hội; 

- Cam kết tham dự lễ trao học bổng (dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2021). 

 Quy trình đăng ký: 
- Bước 1: Thực hiện khảo sát online tại http://bit.ly/CSR_0001 

- Bước 2: từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 11/10/2021, sinh viên đăng ký online tại 

trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/. Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm: 

+ Đơn dự tuyển học bổng (theo mẫu); 

+ Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận hộ nghèo/ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn năm 2021; 
+ Bảng điểm học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu năm 2021 (có điểm trung bình mỗi học kỳ); 

+ Bản photo các giấy chứng nhận thành tích, hoạt động rèn luyện (nếu có); 

+ 01 bài luận ngắn (khoảng 500 chữ) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh về chủ đề sau: 

What can you learn from Covid-19 pandemic’s impact? 
Bạn học được gì từ sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19?  

- Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây. 
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 Quy trình đăng ký, xét duyệt và trao học bổng (dự kiến):  
- Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 11/10/2021; 

- Thông báo danh sách vào vòng phỏng vấn: 15/10/2021; 

- Vòng phỏng vấn: 20 - 22/10/2021; 
- Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng: 27/10/2021. 

 Thông tin liên hệ: 
- Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn) 

- Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn). 
 
 

Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG 
- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);  
- Lưu: VT.  

  

 
 ThS. Nguyễn Văn Đương 


