
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 223/TB-ĐHSPKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “thí sinh trúng tuyển nhập học có anh, chị, em ruột 

đang học hoặc đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM” 

học kỳ II năm học 2022-2023  

 

 

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Đề án tuyển sinh năm 2020, 2021 và 2022 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.  

Đầu năm học 2022-2023, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Thông báo số 

1766/TB-ĐHSPKT ngày 07 tháng 10 năm 2022 và đã thực hiện xét cấp học bổng “thí 

sinh trúng tuyển nhập học có anh, chị em ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM”, cụ thể đã xét cấp ở Học kỳ I/2022-2023 với 

291 suất học bổng (danh sách đính kèm). 

Nhằm tiếp tục xét cho những sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 có anh, chị em 

ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 

nhưng chưa nộp hồ sơ và được xét cấp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 

thông báo một số nội dung sau: 

1.  Thời gian áp dụng học bổng: Học bổng được cấp toàn khóa học (bắt đầu từ 

học kỳ nộp hồ sơ xét, cấp học bổng).  

Những SV đã được xét, cấp học bổng (đã có tên trong DS đính kèm) không cần 

làm lại hồ sơ xét cấp học bổng. Trừ trường hợp tạm dừng học thì khi xin học lại phải 

làm lại hồ sơ để được tiếp tục nhận học bổng. 

2.  Giá trị học bổng: bằng 20% học phí học kỳ (mức đại trà) đối với các môn học 

lần đầu, thuộc chương trình đào tạo chuẩn (không áp dụng đối với học phí học lại, học 

ngoài chương trình đào tạo, học trễ tiến độ). Học bổng được trừ trực tiếp vào học phí, 

không cấp tiền mặt. 

3.  Nhận hồ sơ xét học bổng cho những SV chưa nộp hồ sơ như sau 

a) Đối tượng: Sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 (hệ chính quy) trúng tuyển, 

nhập học có anh, chị, em ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật TP. HCM (hệ chính quy) chưa được nhận học bổng này. 

b) Hồ sơ gồm 

- Đơn xét học bổng (theo mẫu). 

- Minh chứng xác thực nhân thân (có một trong hai minh chứng) 

+ Giấy khai sinh của SV và Giấy khai sinh của anh/chị/em ruột SV (photo); 

+ Giấy xác nhận của UBND cấp Xã/Phường về quan hệ nhân thân (bản chính). 

https://drive.google.com/file/d/1wEgy6C1yOCXOXZAHco_H_I6NniSdHOA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8MTVSyYL22GivTbgZRlykqurTaxASCV/view?usp=sharing


c) Thời gian và địa điểm sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng 

SV nộp hồ sơ xét học bổng này tại văn phòng khoa đến hết ngày 15/3/2023. 

Các đơn vị tổng hợp và gửi hồ sơ về phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trước 

ngày 20/3/2023. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để biết); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Sinh viên toàn trường; 

- Lưu: VT, TS&CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
 

PGS.TS Lê Hiếu Giang 
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ĐƠN XÉT HỌC BỔNG 

Sinh viên có anh, chị, em ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ  

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

 

Tôi tên là: ...................................................... Ngày sinh: ............................. MSSV: .........................  

Lớp: .............................................................. Ngành:.........................................................................   

Khoa: .................................................................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ......................................................................... Số điện thoại: ..................................  

Tôi có ____ ruột là:  .....................................  Ngày sinh: ............................  MSSV: ........................  

Hiện tại: ....................... (còn đang học/đã tốt nghiệp) tại Lớp: ....................................... Ngành: .........................   

Khoa: ............................................................ Khóa học: ....................................................................  

Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám hiệu nhà trường xem xét cho tôi được nhận 

học bổng dành cho sinh viên có anh, chị, em ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ trường ĐH 

Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.  

Tôi cam kết thông tin nêu trên là sự thật.  

Trân trọng cảm ơn! 
 

 

Nộp kèm đơn này có (chỉ cần 1 trong 2): 

 Giấy khai sinh của SV và Giấy khai sinh của anh/chị/em ruột SV (photo); 

 Giấy xác nhận của UBND cấp Xã/Phường về quan hệ nhân thân (bản chính). 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 202_ 

Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

______________________________ 
 


