
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

             Số: 4060/HB-CTSV                                                                   TP. HCM, ngày 4 tháng 11 năm 2022 

             V/v Xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân 

 tài trợ năm học 2022-2023  

 

                 Kính gửi: - Sinh viên toàn trường. 

                                           

1. THÔNG TIN HỌC BỔNG  

1.1. Học bổng Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 

I . - Tổng trị giá: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) 

II . - Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất 

III . - Tổng số suất: 60  

IV. - Tiêu chí: Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

1. 2. Học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 

- Tổng trị giá: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 7.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 40  

- Tiêu chí: Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 thuộc Khoa Nông học và Khoa Kinh tế, cụ 

thể như sau: 

* Sinh viên năm 1 thuộc 01 trong 02 hoặc cả hai tiêu chí sau đây: 

+ Điểm thi đậu vào trường (xét duyệt từ cao đến thấp); 

+ Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. 

* Sinh viên năm 2, năm 3 thuộc 01 trong 02 tiêu chí sau đây: 

+ Học lực khá trở lên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo; 

+ Học lực xuất sắc. 

    * Sinh viên thuộc 01 trong 02 nhóm điều kiện cụ thể như sau: 

+ Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi 

Khởi nghiệp cấp Tỉnh, Quốc gia; 

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên 

trong và ngoài nước.  

1.3. Học bổng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn 



- Tổng trị giá: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 50  

- Tiêu chí: Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

1.4. Học bổng Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức 

- Tổng trị giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 10  

- Tiêu chí: Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

1.5. Học bổng Công ty TNHH Sản xuất TM nguyên liệu công nghiệp Miền Nam 

- Tổng trị giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 6.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 10  

- Tiêu chí: Sinh viên thuộc khoa Nông học, có kết quả học tập năm học 2021 – 2022 

đạt từ 7,5 trở lên, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt 

động Đoàn - Hội. 

1.6. Học bổng cựu Giảng viên và Sinh viên NLU  

- Tổng trị giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 8 suất 

- Tiêu chí: Sinh viên từ năm nhất đến năm cuối theo niên khóa đào tạo thuộc tất cả các 

ngành, trong đó: 04 suất đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 04 suất đối 

với sinh viên có học lực đạt loại giỏi trở lên. 

1.7. Học bổng Công ty TNHH Thuốc Thú Y Á Châu 

- Tổng trị giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) 

- Số tiền mỗi suất: 3.000.000 đồng/suất 

- Tổng số suất: 04  

- Tiêu chí: Sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y có học lực từ loại khá trở lên, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn. 

2. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG   

    - Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm); 

    -.Các giấy tờ xác nhận liên quan như: hộ nghèo, cận nghèo, xác nhận gia đình khó 

khăn; 



- Giấy chứng nhận đạt giải trong nghiên cứu khoa học hoặc trong các cuộc thi Khởi 

nghiệp (nếu có); 

- Giấy xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (nếu có). 

3. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ  

- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt tại Văn phòng Khoa, Phân hiệu 

- Thời hạn: Trước 10h00 ngày 24/11/2022. 

      Trân trọng thông báo./. 

 

        Nơi nhận:                                                                         Q. HIỆU TRƯỞNG 

        - Sinh viên toàn trường;                                                            (đã ký)          
        - Lưu P.CTSV, P.HC.             

 

 

 

                                                                                       PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng 
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