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        PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TTF  
 
Kính gửi:  Ban lãnh đạo Tập đoàn Trường Thành 
Phòng Công tác sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
 
Căn cứ tiêu chí xét tuyển Học bổng TTF đã công bố, em làm đơn này, xin được xét tuyển học bổng TTF 

I. GIỚI THIỆU BẢN THÂN: 

Em tên là: ……………………………………… Ngày/tháng/năm sinh: ………………………………. 

Giới tính: ……………SĐT: ……………………………………Email: ……………………………….. 

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ địa chỉ cụ thể): …………………………………………………… ……….. 

Hiện đang là sinh viên năm thứ:……….tại Trường Đại học Nông Lâm – TP.HCM.  

Khoa:          Lâm nghiệp           Chăn nuôi – thú y        Nông học     

Chuyên ngành: …………………………………………………………………………………………... 

Thời gian tốt nghiệp dự kiến: …………………………………………………………………………… 

Nơi làm việc dự kiến sau khi ra trường: ………………………………………………………………… 

 Bình Dương   Đăknông  Khác: ……………………………..…………………………… …. 

Lý do: …………………………………………………………………………………………………..... 

Mục tiêu 5 năm sau khi tốt nghiệp: 
.………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………………..……………………………………………….. 

II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH: 
 
Gia đình thuộc diện:  

 Hộ nghèo    Hộ cận nghèo        Khó khăn            Không 

Quan hệ 
(Cha, Mẹ, 
Anh, Chị, 

Em) 

Họ và tên Năm 
sinh 

Nghề 
nghiệp Nơi thường trú 

Cha     
Mẹ     
…     
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III. Học lực (Điểm trung bình năm học 2014 – 2015) 

Học kì 1: ………………………………………;   Học kì 2: ………………………………...... 

IV. Xếp loại Điểm rèn luyện học kỳ 1  (năm học 2014-2015): 
 

 XUẤT SẮC              TỐT               KHÁ             TRUNG BÌNH            YẾU 

V. Các thành tích đạt được ( về học tập, văn hóa, văn nghệ, công tác xã hội,…): 
……………….……………………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. Phần tự trình bày tự do (Bạn có thể trình bày về bất kỳ vấn đề gì) 
……………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Em  viết đơn này xin đăng ký  học bổng TTF của Tập đoàn Trường Thành.  

Em sẽ cố gắng học tập giỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt để trở thành công dân tốt và có nhiều  

đóng góp cho xã hội. 
                                                         Ngày …….tháng…..năm 2015 

                                                          Kính đơn 
                                                            (ký tên – ghi rõ họ tên) 

 
 


