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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 224 /TB-UEF                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc xét và trao học bổng vượt khó năm học 2021 - 2022  

 

 

Với mục đích tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên UEF có hoàn cảnh khó 

khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, Nhà trường thông báo đến toàn thể 

sinh viên về việc xét và trao học bổng vượt khó năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng xét học bổng: Là sinh viên hệ chính quy đang học tập ở các khóa đào 

tạo tại Trường. 

2. Điều kiện xét học bổng: 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tốt. 

- Có điểm tích lũy học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 từ 2.8 trở lên. 

- Kết quả đánh giá rèn luyện học năm học 2020 – 2021 từ loại Khá (trên 65/100 

điểm) trở lên và tham gia tích cực các hoạt động của Khoa, Trường. 

3. Hồ sơ xét học bổng: 

- Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu) 

- Bản scan (hoặc ảnh chụp) xác nhận của chính quyền địa phương (cấp xã, phường 

trở lên) về hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp của ba, mẹ hoặc nộp thay thế bằng sổ hộ 

nghèo/cận nghèo bản photo (nếu có). 

- Bản scan (hoặc ảnh chụp) các loại giấy chứng nhận, giấy khen tham gia các hoạt 

động (nếu có). 

* Lưu ý: Tất cả hồ sơ phải lưu thành 01 file nén không quá 100MB. 

4. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng /suất. (Số lượng bổng được xét tùy tình hình 

thực tế sinh viên hồ sơ nộp và nguồn kinh phí từ Qũy học bổng tại thời điểm xét học 

bổng). 

5. Thời gian và cách thức nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 07/8/2021. 

- Cách thức nộp hồ sơ:  

+ Sinh viên nộp qua link: https://forms.gle/Cfyi132SsntRFJWo8 

+ Sinh viên phải nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo có định dạng pdf; 
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+ Tất cả hồ sơ phải lưu tên theo cấu trúc TênSV_Mssv 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học  

Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (Số 141 - 145, Đường Điện Biên Phủ, 

Phường 15, Quận Bình Thạnh; Điện thoại: 028.5422.6666 - Line 200, 201). 

 

Nơi nhận: 

- HĐT/BGH (để b/c); 

- Các Khoa, Viện, sinh viên ( để t/h); 

- Cổng thông tin sinh viên;  

- Lưu: VT, P.CTSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nhan Cẩm Trí 

 

 

 

 


