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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

*** Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2015 

Số: 29 TB/HSV-YDTB  

 

THÔNG BÁO 

Về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

năm học 2015 - 2016 

 

Kính gửi: Các Chi hội, Các Câu lạc bộ trong toàn trường 

 Thực hiện công văn số 39-TB/HTSVVN ngày 28/9/2015 về vệc trao học 

bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016 của trung tâm 

hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường 

thông báo đến các Chi hội, Các Câu lạc bộ về việc xét trao học bổng cho sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016 nội dung cụ thể sau: 

 1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình 

 2. Điều kiện xét duyệt học bổng: 

 2.1. Điều kiện bắt buộc: 

 - Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển 

sinh viên Việt Nam hoặc chưa được nhận học bổng nào của các cơ quan, tổ chức 

khác trong năm 2015 (tính đến thời điểm xét trao học bổng - ngày 25/10/2015). 

 - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. 

Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hoặc hộ cận nghèo thì 

cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ). 

 2.2. Điều kiện ưu tú: 

 - Hoàn cảnh gia đình bản thân: 

 + Sinh viên có hoàn cảnh thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên 

và Tây Nam Bộ. 

 + Sinh viên mồ côi cha, mẹ. 

 + Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật 

 - Thành tích của bản thân: 

 + Có kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015. 

 + Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn, đấu tranh phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 + Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên 

năm học 2014 - 2015 

 3. Hồ sơ đề nghị trao học bổng: 

 - Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo) 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo 
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 - Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập, thành tích 

cứu người, cứu nạn, thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội , bảng 

điểm năm học 2014 - 2015 

 - Phô tô Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên 

 4. Thời gian: 30/9 - 15/10/2015 

 5. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 

Trường (Phòng A103, A104 Khu ký túc xá trong trường) 

 Để góp phần kịp thời hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn vươn lên học tập, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường yêu cầu các Chi hội, 

các Câu lạc bộ nghiêm túc thực hiện. 

 Mọi thông tin liên hệ: 

 - Đ/c Phạm Quý Triều - UV Thư ký HSV Trường (SĐT:01636636578) 

 - Website: Doanhoi.svydtb.edu.vn   - SĐT: 0363842118./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Đoàn Trường; 

- Các Chi hội, CLB; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯ KÝ 

HSV TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Đình Lượng 

 

 


