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HỌC BỔNG NGUYỄN TRƢỜNG TỘ NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN DỰ TUYỂN / TRƢỜNG .................................... 

 

**************************************************************************** 

HƢỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN 

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và trả lời các câu hỏi bên dƣới, sau đó lƣu đơn đăng ký dƣới 

dạng file pdf với tên file theo cú pháp: HB2021_<Tên trƣờng>_<Tên Khoa>_<Họ và Tên> 

Ví dụ: HB2021_DHYD_Y2018_NGUYENTHILAN 

Sau khi hoàn tất bƣớc trên, bạn vui lòng gửi đơn và các hồ sơ đi kèm đến địa chỉ email 

hocbong@vnhelp.org với tiêu đề HB2021_ DHYD_Y2018_NGUYENTHILAN, đồng thời 

cùng gửi email này cho phụ trách học bổng trƣờng bạn. 

**************************************************************************** 

 

Thời hạn nộp đơn (chỉ nhận qua email): hạn chót là ngày 20/09/2021 đối với học bổng nhận 

tiếp tục và 20/10/2021 đối với học bổng xin cấp mới. 

Cắt bỏ phần trên, điền thông tin phần dƣới đây và gửi đơn qua email theo hƣớng dẫn trên. 

 

Họ và tên  

Giới tính  

Ngày sinh  

Nơi sinh  

Chỗ ở hiện tại  

Địa chỉ thƣờng trú  

Điện thoại  

Email Trƣờng  

Email cá nhân  

Mã số sinh viên  

Facebook cá nhân 
(Dành cho sinh viên năm 1 trở 

đi hoặc sinh viên thay đổi tài 
khoản FB) 

 
(Sau khi điền link Facebook, bạn Like Facebook VNHelp https://www.facebook.com/VNHELP/  

đồng thời gửi tin nhắn Messenger từ trang FB cá nhân đến trang FB VNHelp với nội dung 
“NTT 2021 - 2022 Trường, Tên sinh viên Xin chào VNHelp ” Ví dụ “NTT 2021 – 2022 ĐH Y 

Dược, Nguyễn Thị Lan Xin chào VNHelp”. 

 

Nick Skype chat  

Khoa  

Chuyên ngành  

Năm thứ:  

Điểm trung bình 

tích lũy đến năm 

học hiện tại  

 

 
(Dành cho sinh viên năm 2 trở đi) 

Năm dự kiến tốt 

nghiệp 

 

Cha Họ tên:.................................................................................... tuổi...........  

Công việc hiện tại:.................................................................................... 

Mẹ Họ tên:.................................................................................... tuổi........... 

Công việc hiện tại:.................................................................................... 

Có bao nhiêu anh 

chị em ruột 

 

mailto:hocbong@vnhelp.org
https://www.facebook.com/VNHELP/
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Hoàn cảnh     Hộ nghèo           Hộ cận nghèo          Gia đình khó khăn          Mồ côi        

    Khuyết tật          Bệnh tật 

 

[ HÌNH CHÂN DUNG ] 

 

Trả lời phần A hoặc phần B. Không trả lời cả 2 phần. 

 

A/ Trả lời 8 câu sau đối với đơn xin học bổng Nguyễn Trƣờng Tộ cấp mới. 

Câu 1: Sau khi ra Trƣờng, bạn định đi làm gì? Bạn có kế hoạch nào để chuẩn bị cho việc đó 

chƣa?  

Câu 2: Bạn có gì khác biệt so với các bạn khác của mình (bạn thời phổ thông hoặc bạn trong 

đại học)? 

Câu 3: Hãy kể ra các điểm mạnh / yếu của bạn. Bạn dự định làm gì với các điểm mạnh, yếu đó? 

Câu 4: Bạn đã và đang tham gia các tổ chức (CLB, đội, nhóm,…) nào? Lý do bạn tham gia và 

vai trò của bạn trong tổ chức (CLB, đội, nhóm,…) đó là gì? 

Câu 5: Bạn có sẵn sàng bỏ ra 2 buổi để đi làm việc thiện nguyện dƣới hƣớng dẫn của VNHelp 

không? Nếu đƣợc chọn lựa, bạn sẽ thích làm ở mảng nào? Bạn nên tham khảo www.vnhelp.org 

để biết VNHelp hoạt động trong những lĩnh vực nào tại Việt Nam. 

Câu 6: Hãy kể lại một việc bạn đã làm trong thời gian 3 năm vừa qua mà bạn cảm thấy tự hào 

là bạn đã làm việc đó. 

Câu 7: Bạn có ấn tƣợng tốt (hoặc thần tƣợng) một nhân vật nào đó trong Khoa (giảng viên, sinh 

viên…), hay trong Trƣờng, hay ngoài xã hội không? Hãy kể ra và giải thích. 

Câu 8: Bạn có muốn chúng tôi biết thêm gì về bạn không?  Bạn có thể chia sẻ về hoàn cảnh 

hiện tại, những khó khăn thuận lợi của gia đình bạn hay của bạn. 

 

B/ Trả lời 6 câu sau đối với đơn xin học bổng Nguyễn Trƣờng Tộ tiếp tục. 

Câu 1: Trong năm vừa qua, bạn sử dụng học bổng của VNHelp ra sao? Nếu bạn đã tham gia dự 

án nào đó do VNHelp bảo trợ, hãy cho biết đó là dự án gì, bạn học đƣợc gì, vai trò, đóng góp 

của bạn là gì? Nếu chƣa tham gia dự án nào của VNHelp thì có thể chia sẻ một dự án có tính 

cộng đồng khác nếu có 

Câu 2: Bạn có sẵn sàng bỏ ra 2 buổi để đi làm việc thiện nguyện dƣới hƣớng dẫn của VNHelp 

không? Nếu đƣợc chọn lựa, bạn sẽ thích làm ở mảng nào? 

Câu 3: Bạn đã có nhìn nhận, nhận xét gì về ngành nghề của mình khác hơn với những năm 

trƣớc, khác hơn với năm đầu tiên vào đại học? 

Câu 4: Kế hoạch sau khi ra Trƣờng của bạn là gì? Có thay đổi gì so với năm ngoái không? Nếu 

không có thay đổi thì bạn đã làm gì cụ thể để tiến gần hơn tới  mục tiêu vạch ra ban đầu? 

Câu 5: Giả sử bạn có quyền thay đổi gì đó cho ngành bạn đang học ở cấp độ quốc gia, bạn sẽ 

đƣa ra thay đổi gì? Tại sao? 

Câu 6: Bạn có thể chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, những khó khăn thuận lợi của gia đình bạn hay 

của bạn so với năm trƣớc đó. 

http://www.vnhelp.org/
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