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THÔNG BÁO  

Về việc kết quả học bổng “Lương Định Của” năm học 2021 - 2022 
 

 

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Lương Định Của” năm học 2021 - 2022 của Hội 

Khuyến tỉnh Sóc Trăng, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo: 

1. Danh sách sinh viên được nhận học bổng “Lương Định Của” năm học 2021 - 2022: 

STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Lớp Chuyên ngành 

1. Phạm Kim Phát 10/09/2003 47 DH47MR003 Marketing 

2. Trần Thanh Tiến 13/01/2001 45 DH45CL001 Quản trị chất lượng 

3. Lê Dương Bảo Trân 21/02/2001 45 DH45AD005 Quản trị 

2. Thời gian và địa điểm Lễ trao học bổng: 

- Thời gian:  13h00 ngày 27/01/2022 (thứ năm) 

- Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng 

Số 4 đường Trần Phú, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Điều kiện dự Lễ trao học bổng: 

- Tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bẹnh Covid-19 trong 

vòng 6 tháng (tính đến ngày 27/01/2022); 

- Giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho kết quả âm tính trong 
vòng 48 giờ (tính đến ngày 27/01/2022); 

- Thực hiện 5K và các quy định (mới nhất) của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế và UBND 

tỉnh Sóc Trăng về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trường hợp sinh viên chưa đáp ứng được một trong các điều kiện trên thì không được tham 
dự buổi lễ. 

4. Lưu ý sinh viên dự lễ trao học bổng: 

- Trang phục lịch sự: áo sơ-mi trắng, quần tây/váy sậm màu, đeo thẻ sinh viên, mang giầy có 
quai hậu; 

- Mang theo CMND khi đến tham dự lễ trao học bổng; 

- Trường hợp sinh viên không đến dự Lễ trao học bổng vì lý do bất khả kháng thì thông tin về Hội 

Khuyến học tỉnh Sóc Trăng chậm nhất ngày 26/01/2022 để được hướng dẫn giải quyết. Nếu 
vắng mặt không rõ lý do hoặc lý do không chính đáng sẽ không được giải quyết nhận học bổng. 

Mọi thông tin liên hệ Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại 02993 825 

518 hoặc anh Nguyễn Văn Phong, SĐT: 0945 515 727. 
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