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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về chương trình cho mượn thiết bị đợt 2, năm 2022 thuộc Dự án Quỹ máy tính 
“Bank of Laptops 2022”  

 

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

Nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn có điều kiện cải thiện thành tích học tập, nâng cao kỹ 

năng công nghệ số, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Dariu triển khai 

Chương trình cho mượn thiết bị đợt 2, năm 2022 thuộc Dự án Quỹ máy tính “Bank of 
Laptops 2022” dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau: 

 Hình thức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ cho mượn máy tính xách tay (thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng nhưng đảm bảo chất 

lượng hoạt động tùy thuộc vào nguồn máy tính có sẵn tại mỗi thời điểm) sử dụng cho việc 
học tập; 

- Hỗ trợ các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao cơ hội cạnh tranh 

nghề nghiệp (miễn phí); 

- Sinh viên mượn máy tính xách tay miễn phí với thời gian sử dụng tối đa trong 24 tháng. 

 Đối tượng:  

Tiêu chí Sinh viên khóa 46, 47 Sinh viên khóa 48 

Học tập 

• Điểm trung bình học kỳ đầu 2022 đạt từ 

6.5/10 hoặc 2.5/4 trở lên 

• Điểm rèn luyện học kỳ đầu 2022: Đạt loại 
khá trở lên 

• Sinh viên không nợ môn trong kỳ xét duyệt  

• Hoàn tất thủ tục nhập học  

Hoàn cảnh Gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tự trang bị đáp ứng nhu cầu học tập 

Đối tượng 
ưu tiên 

Thuộc nhóm bắt buộc phải có thiết bị để có 

thể hoàn thành chương trình học tại trường 
và/hoặc trực tuyến. 

Thuộc khối ngành bắt buộc 

phải có thiết bị để đảm bảo/đáp 
ứng yêu cầu học tập. 

 Đăng ký và xét chọn: 

Bước 1: Đăng ký và hoàn tất hồ sơ (online) 

Sinh viên gửi đăng ký nhận hỗ trợ máy tính và hoàn tất hồ sơ theo biểu mẫu 

(bit.ly/bol22_DKHS) từ ngày ra thông báo đến hết 31/10/2022. 
Vui lòng chuẩn bị trước hồ sơ đính kèm trong phần đơn đăng ký, cụ thể: 

https://bit.ly/bol22_DKHS
https://bit.ly/bol22_DKHS
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Sinh viên khóa 46, 47 

Thông tin cá nhân (điền theo mẫu)  

Tài liệu (Upload): 

• Thẻ sinh viên (upload 2 mặt) 

• Bảng điểm của học kỳ gần nhất có xác nhận 
của nhà trường (upload tài liệu) 

• Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác 

nhận từ địa phương/nhà trường/đơn vị bảo trợ 
(Nếu có, có thể bổ sung sau vòng phỏng vấn) 

Sinh viên khóa 48 

Thông tin cá nhân (điền theo mẫu)  

Tài liệu (Upload): 

• Thẻ sinh viên (upload 2 mặt) 

• Thời khóa biểu (upload tài liệu) 

• Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có 

xác nhận từ địa phương/nhà 

trường/đơn vị bảo trợ (Nếu có, có thể 
bổ sung sau vòng phỏng vấn) 

Bước 2: Khảo sát hoàn cảnh và phỏng vấn thẩm định hồ sơ ứng viên. 

Hồ sơ sẽ được hệ thống chấm điểm theo tiêu chí của dự án. Chỉ những ứng viên có hồ sơ 

hoàn thiện, đáp ứng đủ các điều kiện mới được liên lạc để phỏng vấn, khảo sát. 

Lưu ý: Dự án sẽ xét duyệt liên tục đến khi hết thiết bị, ưu tiên ứng viên hoàn thành hồ sơ sớm 

Bước 3: Xác nhận danh sách tiếp nhận và bàn giao thiết bị 

• Ứng viên đáp ứng tiêu chí sau bước 3 được Quỹ Dariu liên lạc để tiến hành thủ tục xác 

nhận tiếp nhận thiết bị. 

• Ứng viên xác nhận tiếp nhận thiết bị (theo mẫu) có bảo lãnh từ gia đình/xác nhận từ nhà trường 

• Ứng viên hoàn tất các thủ tục sẽ nhận bàn giao và xác nhận tiếp nhận thiết bị. 

Thời gian bàn giao dự kiến: từ giữa tháng 10.2022 đến 30.11.2022.  

Lưu ý: Ưu tiên bàn giao thiết bị tới ứng viên hoàn tất hồ sơ tiếp nhận bàn giao sớm. 

 Thông tin liên hệ, hỗ trợ và giải đáp về chương trình: 

Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) 

- Website: www.dariu.org  

- Địa chỉ: 652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

- Ms. Kim Hằng - Cán bộ dự án 

- Điện thoại: 0372 338 636 | Email: prt.ho07@dariu.vn 

 

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

   

 
 ThS. Nguyễn Văn Đương 

Tìm hiểu về chương trình: https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/Main  
  

https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/Main
https://form.jotform.com/220971408756462
https://form.jotform.com/220971408756462
https://thedariufoundation-my.sharepoint.com/personal/prt_ho07_dariu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fprt%5Fho07%5Fdariu%5Fvn%2FDocuments%2F2022%2F1%2E%20Bank%20of%20Laptops%2FBoL22%2F2%2E%20Ban%20giao%20thiet%20bi%2FBo%20tai%20lieu%20tiep%20nhan%20may&ga=1

