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THÔNG BÁO 

V/v đối chiếu thông tin danh sách sinh viên được nhận học bổng  

khuyến khích học tập học kỳ 1 – Năm học 2014 – 2015 

(sử dụng điểm học kỳ 2 – năm học 2013 – 2014 để xét) 

 

 Căn cứ nội dung phối hợp giữa Phòng Công tác sinh viên và Phòng Kế hoạch tài 

chính, phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường về quy trình 

chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 – năm học 2014 – 2015 như sau: 

Điều kiện: Sinh viên thỏa mãn các điều kiện sau thì được xem xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập  

- Có kết quả học tập học kỳ 2 – Năm học 2013 – 2014 đạt từ loại khá trở lên, số 

tín chỉ trong học kỳ ≥ 14. Không có môn học nào < 5 đ. Riêng đối với sinh viên 

khóa 2014 có điểm tuyển sinh từ 21đ trở lên. 

- Có kết quả rèn luyện học kỳ 2 – Năm học 2013 – 2014 đạt từ loại khá trở lên. 

- Không bị kỷ luật trong học kỳ 2 – Năm học 2013 – 2014. 

- Không nợ học phí trong học kỳ 1 – Năm học 2014 - 2015 (Không nợ quá 

500.000đ, tính đến ngày 31/12/2014) 

Quy trình:  

- Căn cứ trên kết quả học tập của sinh viên do phòng Đào tạo cung cấp, phòng 

Công tác sinh viên sẽ xét học bổng cho sinh viên từng lớp, theo điểm từ cao 

xuống thấp cho đến khi hết quỹ học bổng của lớp. Danh sách tạm thời sẽ được 

công bố tại website phòng Công tác sinh viên http://nls.hcmuaf.edu.vn , và gửi 

qua email sinh viên vào ngày 06/4/2015 

- Từ 06/4/2015 đến 17/04/2015, sinh viên kiểm tra danh sách học bổng khuyến 

khích tạm thời. Nếu có thắc mắc, điều chỉnh thông tin,vui lòng liên hệ phòng 

Công tác sinh viên để được giải đáp.  

- Sau khi điều chỉnh theo phản hồi của sinh viên, phòng Công tác sinh viên công 

bố danh sách chính thức nhận học bổng khuyến khích học tập và phòng Kế 

hoạch tài chính chuyển khoản tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên vào 

ngày 11/5/2015 tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. 

Lưu ý quan trọng:  

http://nls.hcmuaf.edu.vn/


- Sinh viên có tên trong danh sách cần kiểm tra thật chính xác số tài khoản. 

Trường hợp có sai sót phải điều chỉnh ngay. Sau khi đã công bố danh sách chính 

thức và chuyển tiền học bổng, nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại. 

- Trường hợp sinh viên đủ các điều kiện nêu trên, có điểm trung bình học kỳ cao 

hơn các sinh viên có trong danh sách nhưng không được xét nhận học bổng, vui 

lòng liên hệ phòng Phòng Công tác sinh viên, gặp anh Trương Tuệ Minh để 

kiểm tra lại điểm trong hệ thống. 

Đề nghị các bạn sinh viên quan tâm thực hiện. 

 

N i nhận  

- Như kính gửi  

- Lưu. 
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