
1 

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BCH. ĐOÀN KHOA LUẬT 

*** 

Số: 03-TB/ĐTN-BTC 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cấp, xét và trao học bổng 

“Vì người bạn” năm 2019 
 

Căn cứ kế hoạch số 01-KH/ĐTN-BTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đoàn khoa Luật về việc cấp, xét và trao học bổng “Vì người bạn” năm 

2019 đã được Ban Chủ nhiệm khoa Luật, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban 

Giám hiệu phê duyệt. 

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các bạn đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn vươn lên trong học tập, Ban Thường vụ Đoàn khoa thông báo về việc tổ 

chức xét, cấp học bổng “Vì người bạn” năm 2019 như sau: 

1. Đối tượng:    

 Đoàn viên, sinh viên là thành viên Ban Chấp hành các Chi Đoàn, Chi Hội, 

Ban Chấp hành Đoàn Khoa, Ban Chấp hành Liên chi Hội Khoa Luật và các bạn 

Đoàn viên, sinh viên tiêu biểu khác Khoa Luật, Trường Đại học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2. Mức học bổng hỗ trợ:    

- Mức học bổng: 1,000,000 đồng/suất.  

- Số suất (dự kiến): 10 suất. 

3. Tiêu chuẩn - Điều kiện xét, cấp học bổng: 

3.1 Tiêu chuẩn: 

- Thành viên Ban Chấp hành các Chi Đoàn, Chi Hội, Ban Chấp hành Đoàn 

Khoa, Ban Chấp hành Liên chi Hội Khoa Luật có đóng góp tích cực trong các 

hoạt động, chương trình của Khoa và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
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- Đoàn viên, sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn hoặc có 

hoàn cảnh khó khăn khác có xác nhận của chính quyền địa phương. 

3.2 Điều kiện: 

 Điểm học tập: điểm trung bình tích lũy đến học kỳ 3/2018-2019 từ 7.0/10 

hoặc 2.5/4.0 trở lên. 

 Điểm rèn luyện: điểm rèn luyện tích lũy từ 80 trở lên. 

 Nếu là thành viên Ban Chấp hành các Chi Đoàn, Chi Hội, Ban Chấp hành 

Đoàn Khoa, Ban Chấp hành Liên chi Hội Khoa Luật phải có những đóng góp tích 

cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 Tham gia ít nhất 02 hoạt động do Đoàn – Hội khoa tổ chức. 

 Các thành tích tiêu biểu, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận (nếu có). 

 Chưa từng vi phạm bất kỳ quy định nào của nhà trường. 

4. Hồ sơ cấp, xét học bổng: 

 Đơn xin cấp học bổng “Vì người bạn” (kèm 1 ảnh 3x4) nêu rõ hoàn cảnh 

gia đình, thành tích cá nhân (nếu có) và mục tiêu phấn đấu trong học tập, có chữ 

ký xác nhận của Bí thư chi Đoàn. (mẫu đơn kèm theo). 

 Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do chính quyền địa phương 

nơi cư trú xác nhận (bản phô tô). 

 Bảng điểm trung bình tích lũy 

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

 Thời hạn sinh viên hoàn tất và nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 

ngày 10/10/2019. 

 Địa điểm nộp: nộp trực tiếp cho Đ/c Cao Thị Mỹ Duyên - Ủy viên 

Ban chấp hành Đoàn khoa (SĐT: 0965972623) 

 Mọi thắc mắc về học bổng vui lòng liên hệ đồng chí Phạm Hoàng 

Phúc – Phó Bí thư Đoàn khoa (0343.080.512). 

  



3 

 

Ban Thường vụ Đoàn khoa Luật đề nghị các chi Đoàn, chi Hội triển 

khai thông tin rộng rãi đến toàn thể đoàn viên, sinh viên được biết nội dung 

thông báo này. 

Nơi nhận: 
- Đoàn trường: Thường trưc, Ban 

Phong trào, Văn phòng (báo cáo); 

- Chi ủy chi bộ 9 – Ban Chủ nhiệm 

khoa Luật (báo cáo); 

- Đoàn khoa – Liên chi Hội khoa (thực 

hiện); 

- Chi đoàn trực thuộc (thực hiện); 

- Lưu: VT, BTC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Tiến Hòa 

 

 

 

 

  



4 

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BCH. ĐOÀN KHOA LUẬT 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

Ảnh 

3x4 

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG “VÌ NGƯỜI BẠN”  
NĂM 2019  

 

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đoàn khoa Luật; 

 

 

Tôi tên là (viết chữ in hoa): ................................................... Chi đoàn .............................  

Ngày tháng năm sinh: .......................................... Mã số sinh viên: ....................................  

Ngành học: ........................................................... Khóa học: ..............................................  

Email: ................................................................... Điện thoại ..............................................  

Điểm học tập:....................................................... Điểm rèn luyện: ....................................  

Quê quán (xã, huyện, tỉnh) .................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): ............................................................  

 ............................................................................................................................................  

I. VỀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH (Đoàn viên, sinh viên nêu rõ chi tiết hoàn cảnh khó 

khăn của gia đình) 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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II. VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Thái độ của đoàn viên, sinh viên trong quá trình học 

tập) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

III. VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (Liệt kê những hoạt động ngoại khóa đã tham 

gia) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

IV. CẢM NGHĨ VỀ HỌC BỔNG “VÌ NGƯỜI BẠN” CỦA ĐOÀN KHOA LUẬT 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước những nội dung trên. 

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019 

NGƯỜI LÀM ĐƠN  

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


