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THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀ NH KOREA 

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019 

 

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: 

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm du học sinh 

Việt Nam tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn sinh 

viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học và có đạo đức tốt. Mỗi 

năm Quỹ học bổng Đồng Hành trao khoảng 300 suất học bổng cho sinh viên 16 trường 

Đại học và học sinh THPT tại 6 tỉnh, thành phố trên khắp đất nước. 

Năm 2017, Đồng Hành (ĐH) bắt đầu dự án hợp tác lâu dài với một nhóm các du 

học sinh và việt kiều tại Hàn Quốc nhằm thành lập “Học bổng Đồng Hành Korea” với 

mong muốn tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của 

mình. 

 

II. Chương trình học bổng Đồng Hành Korea học kì II năm học 2018 – 2019. 

Trong học kỳ II năm học 2018-2019, Quỹ học bổng Đồng Hành Korea sẽ gửi 

những suất học bổng nhằm động viên khuyến khích các bạn sinh viên nghèo vượt khó 

vươn lên trong học tập. 

Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai trường Đại học Sư Phạm 

Kỹ Thuật  TP. Hồ Chí Minh 

Tiêu chuẩn xét chọn: 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn 

- Học lực từ khá trở lên 

Giá trị học bổng: 4.000.000 đồng/suất/kỳ 

* Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành 

sau khi nhận được học bổng. 

 

III. Hồ sơ và thủ tục:  

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web 

donghanh.net → Học bổng → Nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ cần được hoàn thành trước 

23h59 ngày 31/03/2019 (cổng hồ sơ online sẽ bắt đầu mở và nhận hồ sơ từ ngày 

04/03/2019). 
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IV. Lịch nhận hồ sơ và thông báo kết quả: 

Thời hạn hồ sơ: 23h59 ngày 31/03/2019. 

Thông báo kết quả: Kết quả được thông báo tại trường và tại trang web 

donghanh.net dự kiến vào tháng 10/05/2019. 

Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 05/2019. 

 

Mọi thắc mắc, xin gửi thư về địa chỉ: contact-DHKorea@donghanh.net 

 

 Seoul, ngày 04 tháng 03 năm 2019 

Chủ tịch Quỹ HB Đồng Hành Korea 

(đã kí) 

                                                                                                   Nguyễn Thanh Tú 
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