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01 GIỚI THIỆU QUỸ HỌC BỔNG



❖ Quỹ Học bổng VAS – Vươn cao tinh thần Việt do Công ty Cổ phần Gang

thép Nghi Sơn | đại diện VAS Group thành lập.;

❖ VAS Group hoạt động trong hai lĩnh vực chính là VAS Steel và VAS Port,

chi tiết xem tại: https://vasgroup.vn/ ;

❖ Nguyên tắc hình thành Quỹ: đóng góp tự nguyện của Doanh nghiệp và

Chủ tịch Quỹ.



Học bổng VAS – Vươn cao tinh thần Việt

Hiện thực hóa 
ước mơ đến 
trường

Trách nhiệm 
cộng đồng

Lan tỏa tinh 
thần và truyền 
thống hiếu học 
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Quá trình hình thành, phát triển

2017 2020 2021
Thành lập Kế hoạch mở rộng Mở rộng phạm vi và 

phương thức hoạt động



Đối tượng Học bổng

Học sinh •Trường THPT | TTGDTX

Sinh viên •Trường ĐH | CĐ Công lập



Các Chương trình Quỹ Học bổng

Hỗ trợ  
SV năm học 

đầu tiên

[2 tr đồng/ SV]

100% 
Học phí

Quỹ 
Học bổng 

VAS

Phí sinh hoạt

Chương 
trình 

“Giới thiệu 
thực tập”

Cơ hội 

nghề nghiệp

Chương trình 

trao “Laptop”

1 tr đồng/ SV/ tháng

x 9 tháng/ NH



Chương trình trao “laptop” cho Sinh viên 
Năm học 2021 - 2022

[Hình ảnh đang chờ cập nhật]

Khu vực Tỉnh/ Thành phố Số lượng laptop

Miền Bắc Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 100

Miền Trung Đà Nẵng 50

Miền Nam Cần Thơ 20

Tổng cộng 170



Điều kiện xét Học bổng

 Hoàn cảnh gia đình khó khăn [tự kê khai];

 Có xác nhận của: Địa phương | Nhà trường;

 Có kết quả Hạnh kiểm Tốt cho các năm học trước đó;

 Có kết quả Học tập năm liền trước từ loại Khá trở lên;

 Năm hiện hành chưa nhận học bổng của Quỹ nào khác.



Thời gian Xét duyệt định kỳ [năm]

Học bổng Giới thiệu thực tập

Nhận hồ sơ Tháng 9 | Tháng 10 Trong năm

Xét Tháng 10 Tháng 4

Trao Tháng 11 Tháng 5

❖ Ghi chú: 

Thời gian thực tập có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp. 



Điều kiện duy trì Học bổng

Thái độ tôn trọng 
Quỹ và hợp tác 
với Nhân sự điều 
hành Quỹ

Áp dụng cho các năm học 
tiêu chuẩn của Khoa/ 

Trường 

[KHÔNG tài trợ cho các 
năm phát sinh do SV ở lại, 

bảo lưu kết quả];

Duy trì kết quả 
Học tập  Khá và 
Hạnh kiểm Tốt 

trở lên



Kênh thông tin liên lạc

[028] 3820 3820   | BAN LIÊN LẠC [GIỜ HÀNH CHÍNH]

mailth@vassteel.vn       | saultb@vassteel.vn  

https://vasgroup.vn/

Quỹ  Học bổng đang trong giai đoạn triển khai website |hotline 

|email và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên lạc mới khi hoàn thiện.

❖ Ghi chú



02 CAM KẾT TỪ QUỸ HỌC BỔNG VAS



Thời gian hoạt động của Quỹ: từ năm 2017 – 2029;

Tiếp tục duy trì hoạt động hoặc chuyển giao sau thời gian này;

Việc chuyển giao, thay đổi [nếu có] vẫn đảm bảo duy trì hoạt

động tài trợ theo cam kết;

Giới thiệu Sinh viên thực tập tại VAS và các đơn vị Đối tác VAS

trong phạm vi lĩnh vực hoạt động.



03 CAM KẾT TỪ ĐỐI TÁC VAS



THÉP |  GIA CÔNG THÉP | KỸ THUẬT MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG | DỰ ÁN CƠ KHÍ

DỊCH VỤ | VẬN TẢI DỊCH VỤ | KỸ THUẬT
DỊCH VỤ HÀNG HẢI | 

LOGISTICS
THÉP | THƯƠNG MẠI

NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG 

Các đơn vị đồng hành – tiếp nhận thực tập sinh



“Mến Chúc các em thật nhiều năng lượng; nỗ lực học tập, tích cực rèn

luyện để trở thành những công dân toàn cầu: Khỏe mạnh về thể lực và trí

lực, sống có trách nhiệm, tu dưỡng đạo đức, kỷ luật, văn minh.

-Quỹ Học bổng VAS-

"Những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta.

Chúng không phải để vùi dập chúng ta".

Nick Vujicic

”


