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THÔNG BÁO 
Ve viçe xét chon sinh vin nhn hÍc bóng cüa BÇnh viÇn mit Säi Gon - Hà Ngi 

Kinh gui: Các don vË dào tao 

C�n cr Công v§n ngày 21 tháng 3 n�m 2023 cça BÇnh viÇn mät Säi Gon-Hà NÙi 
ve viçc tài tro hÍe bông cho sinh viên, Nhà truong thông báo viÇc xét chon sinh viên 
nhn hÍc bông cça BÇnh viÇn m�t Sài Gon - Hà NÙi cu thê nhu sau: 

1. Sô lugng và múc hÍe bông: 
Sô luong: 03 suat; 
Muc hoc bông: 5.000.000 VNÐ/suât. 

2. Doi tuong, dieu kiÇn xét hÍc bông: 
Là sinh viên hinh théc dào t¡o chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022; 

Hoàn cành gia dinh khó kh�n (hÙ nghèo, cân nghèo, khó kh�n...); 

Diêm trung binh chung hÍc tp hoc ky 1 n�m hÍc 2022 2023 dat tr lo¡i giöði tro 
lên và có diêm rèn luyÇn d¡t tië loai tôt trÝ lên; 

Uu tiên sinh viên có tât khúc xa mát. 
3. Hô so bao gôm: 

- Giay xác nhn hoàn cành gia �inh khó kh�n (có xác nhn cça UBND xä ho·c 

Phuong) 
Báng diêm hÍc tp và bàng diêm rèn luyÇn hÍc ky 1 n�m hÍc 2022-2023 (có xác 
nhân cça Nhà truong): 

Các giay tò uu tiên khác (nêu có). 
4. Thoi han và dËa �iêm nÙp hô so: 

Sinh viên nÙp hô so truoe 16h00, thé 6 ngày 31/3/2023 qua Phòng Công tác sinh 
viên và Quan hÇ doanh nghiÇp, phòng 103 nhà C (chuyên viên Hà ThË Thúy). 

Nhà truong dê nghË các don vË �ào t¡o triên khai Thông báo này tÛi toàn thÃ sinh 
viên dugc biêt dê däng ký xét chon 
Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Luu: VT, CTSV&QHDN. 
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