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THÔNG BÁO 

HỌC BỔNG LƢƠNG ĐỊNH CỦA 

Căn cứ Thông báo số 146/CV-HKH ngày 24/10/2019 của Quỹ học bổng Lương 

Định Của về việc nhận hồ sơ xét cấp học bổng của Quỹ năm học 2019 - 2020 cho sinh 

viên thƣờng trú tại tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học đang học 

tập tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Ch  Minh thông báo như sau:  

1. Đối tƣợng - Đi u  iện 

1.1 Đ i tượ g 

- Sinh viên quê hương Sóc Trăng đang học tại Trường. 

- Sinh viên khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh gia đ nh khó khăn, có ý ch  vươn lên b ng 

ch nh con đường học tập của m nh  

-  u tiên nh ng sinh viên đ  đư c nhận học bổng  Lương Định Của  năm học 

2018 - 2019 nhưng thành t ch học tập phải đạt t  khá tr  lên và r n luyện tốt  

(Hoàn cảnh gia đ nh đư c thể hiện qua nhà  , thu nhập hàng ngày, tháng, công 

việc của cha mẹ, anh chị em và ch nh bản thân sinh viên, nh ng khó khăn làm hạn 

chế việc học tập của cá nhân)  

 1 2 Đi    i   

- Kết quả năm học 2018 - 2019, đạt học l c t  khá tr  lên và r n luyện tốt. 

- Hệ đào tạo: ch nh quy. 

2. Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót 20/12/2019. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: P CTCT&HSSV A 110 (gặp cô Trương Ngọc Dung) 

- Thời gian trao học bổng: d  kiến vào tháng 1/2020. Chi tiết thông báo trên 

website: www.hoikhuyenhoc.soctrang.gov.vn hoặc www.soctrang.edu.vn 

3. Hồ sơ học bổng bao gồm 

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);  

- Bảng điểm năm học 2018 - 2019 (phòng Đào tạo cấp); 

- Photo b ng khen, giấy khen (nếu có); 

- Photo sổ hộ ngh o hoặc giấy xác nhận gia đ nh khó khăn  

Nơi nhận :                 HIỆU TRƢỞNG  
   - Các khoa;          

   - ĐTN, Hội SV;          (Đ  ký) 

   - Lưu: TC-HC, CTCTHSSV.    

                     Nguyễn Thị Minh Hồng 
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