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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ 

NGƯỜI HỌC 

Số: 60/TB-CSHTNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chương trình học bổng “Swing for Dreams” năm 2021 

  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học; 

Nhằm hỗ trợ các sinh viên UEH có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người 

học phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long triển khai Chương trình học bổng 

“Swing for Dreams” năm 2021, cụ thể như sau: 

 Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 44, 45, 46, 47. 

 Số suất: 10 suất. 

 Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/suất. 

 Quyền lợi khác: 

- Được tham gia các hoạt động do Nam Long tổ chức. 

- Cơ hội thực tập tại Tập đoàn Nam Long hoặc tại các công ty thành viên của Tập đoàn Nam 

Long (Lưu ý: sinh viên cần trải qua quá trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn của Tập đoàn). 

 Điều kiện:  

- Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, không có khả năng chi 

trả học phí; điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên; 

- Sinh viên có kết quả học tập tốt, điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 8,0 trở lên; đối với 

sinh viên K47 có điểm trung bình lớp 12 đạt loại Giỏi; ưu tiên sinh viên từng đạt các 

giải thưởng, bằng khen của các cuộc thi...  

- Sinh viên thể hiện được tinh thần đóng góp cho cộng đồng, xã hội (tổng điểm rèn luyện 

>70 hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa: tham gia Đội công tác xã hội của nhà 

trường, Hội sinh viên, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Xuân tình 

nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động Tiếp sức cho xã hội vượt dịch Covid-19...); 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ cuối 2021. 

 Quy trình đăng ký và xét duyệt học bổng: 

 Vòng 1: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/10/2021  

- Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/. Hồ sơ đăng ký học bổng 

bao gồm: 

+ Đơn đăng ký học bổng (download mẫu đơn tại đây); 

+ Bảng điểm học kỳ đầu năm 2021 (đối với sinh viên K44, 45, 46); 

http://hocbong.ueh.edu.vn/
https://bitly.com.vn/2ag8wu
https://dsa.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/Mau-don-xin-hoc-bong.doc
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+ Bảng điểm rèn luyện; 

+ Học bạ THPT (chỉ 1 tờ photo bảng điểm lớp 12) (đối với sinh viên K47); 

+ Ít nhất một trong những hồ sơ sau: 

 Giấy chứng nhận đạt giải, Giấy khen các cuộc thi học thuật; 

 Giấy xác nhận của phường, xã về việc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

Covid-19, không có khả năng chi trả học phí; 

 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức 

từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức) hoặc Giấy xác nhận tham gia phục vụ các công 

tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng. 

- Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây. 

 Vòng 2: từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2021 

Sinh viên được chọn vào vòng 2 phải gửi email cá nhân đến csr@namlongvn.com với cấu trúc: 

- Tựa đề (Subject): HOC BONG SWING FOR DREAMS – NAM LONG GROUP 

- Nội dung:  

+ Họ và tên:………………………………………………………- SĐT:…………......... 

+ Ngày sinh: dd/mm/yyyy – MSSV: ………………. 

+ Sinh viên năm…… – Ngành:……………………- Trường:……………………………. 

Viết đoạn chia sẻ về những khó khăn nói chung và khó khăn riêng trong đại dịch Covid- 

19, ước mơ tương lai của bản thân trên con đường học vấn, nguyện vọng khi được nhận 

học bổng là gì? và mong muốn đóng góp gì cho xã hội,... (Bên cạnh hỗ trợ tài chính, 

Nam Long mong muốn lắng nghe những chia sẻ cá nhân của sinh viên để có thể thấu 

hiểu và nếu điều kiện cho phép sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa để giúp sinh viên chắp cánh 

hiện thực hóa ước mơ của mình). 

 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 
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