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THÔNG BÁO 

V/v kết quả sinh viên nhận học bổng  

“Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT” lần 2 - năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Đoàn khoa Mạng 

máy tính và Truyền thông về việc xét trao học bổng “Tiếp lửa ước mơ Sức trẻ MMT&TT” 

lần 2 năm 2018;  

Căn cứ các hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên;  

Căn cứ cuộc họp xét của BTV Đoàn khoa và nhà tài trợ Volume Analysis ngày 

11/01/2018 và kết quả phỏng vấn ngày 19/01/2018, Ban chấp hành Đoàn khoa thông báo 

kết quả sinh viên chính thức nhận được học bổng như sau: 

1. Sinh viên được xét chọn trao học bổng 

- Sinh viên Hứa Văn Phúc, MSSV: 14520693, Chi đoàn: MMTT2014; 

- Sinh viên Phạm Nhật Trường, MSSV: 15520953, Chi đoàn MMTT2015; 

- Sinh viên Châu Thị Nguyệt, MSSV: 16520859, Chi đoàn: MMTT2016; 

- Sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, MSSV: 16520902, Chi đoàn: ANTT2016; 

- Sinh viên Đỗ Hồng Minh, MSSV: 16520731, Chi đoàn: MMTT2016; 

- Sinh viên Đỗ Minh Đức, MSSV: 16520230, Chi đoàn MMTT2016; 

- Sinh viên Hoàng Hiệp, MSSV: 16520377, Chi đoàn ANTN2016; 

- Sinh viên Nguyễn Hồng Sơn, MSSV: 17520988, Chi đoàn ATCL2017. 

2. Giá trị học bổng 

- 3.000.000 đ/suất – tiền mặt + Giấy chứng nhận/Poster 

- 1 phần quà Xuân trị giá 200.000 đ. 

Các sinh viên nhận học bổng cũng sẽ được nêu gương tại chuyên mục “Gương 

nghị lực” - “Gương sáng MMT&TT” tại website suctremmt.com, Đoàn khoa 



MMT&TT toàn quyền sử dụng các hình ảnh và thông tin có liên quan đến sinh 

viên nhằm thực hiện mục đích tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh. 

3. Tổ chức Lễ trao học bổng 

Tổ chức tại buổi Tổng kết năm 2017 của Đoàn khoa MMT&TT: 

- Thời gian: 8h30, ngày 26/01/2018 (Thứ 6) 

- Địa điểm: Phòng E8.3 

Các sinh viên được nhận học bổng sắp xếp thời gian, ăn mặc lịch sự (áo sơ mi 

trắng, quần sẫm màu) và có mặt đúng giờ để nhận học bổng theo nội dung thông 

báo này. Sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng thì giá trị học bổng sẽ 

được xét trao cho sinh viên khác đáp ứng yêu cầu. 

Nơi nhận: 

- BTV Đoàn trường (Báo cáo); 

- BCH chi đoàn trực thuộc (Thực hiện); 

- Lưu: VP. 
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