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Ươm mầm mơ ước!

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THÔNG XANH 09/2017
THƯ NGỎ
Quỹ Thông Xanh (QTX) là một tổ chức tự nguyện của những người có nguồn gốc xuất
thân từ mảnh đất Đơn Dương (Lâm Đồng), hoặc từng sinh sống và làm việc tại Đơn Dương,
hay chỉ đơn giản là có tình cảm yêu mến Đơn Dương, tập hợp cùng nhau với tinh thần tự
nguyện, chân thành, không vụ lợi, bằng mọi hình thức đóng góp vật chất hoặc tinh thần, bằng
hành động hoặc trí tuệ, nhằm xây dựng một cộng đồng người Đơn Dương và vì Đơn Dương gắn
bó, nghĩa tình, sẵn lòng tương trợ nhau trong cuộc sống.
Kể từ khi ra đời, Quỹ Thông Xanh đã quyên góp được tổng cộng trên 500.000.000 (năm
trăm triệu) đồng và tiến hành trao gần 500 suất học bổng vượt khó và khuyến học cho hàng
trăm lượt học sinh quê nhà. Tuy nhiên, vì nhiều lí do cả khách quan lẫn chủ quan, hoạt động
của Quỹ Thông Xanh đã bị gián đoạn từ tháng 02/2012 đến nay.
Nhằm khôi phục lại hoạt động của Quỹ Thông Xanh, một số thành viên của nhóm sáng
lập Quỹ, của các Ban điều hành cũ cùng một số thành viên mới tích cực đứng ra thành lập Ban
điều hành lâm thời 2017 để triển khai đợt học bổng 09/2017 với các nội dung như sau:
1. THỂ LOẠI VÀ TIÊU CHÍ HỌC BỔNG
1.1. Học bổng vượt khó
• Giá trị học bổng: 4.000.000 (bốn triệu) đồng/suất/đợt
• Tiêu chí xét học bổng:
o Có hoàn cảnh khó khăn
o Có ý thức vượt khó
o Có tiến bộ trong quá trình học tập
1.2. Học bổng khuyến học
• Giá trị học bổng: 2.000.000 (hai triệu) đồng/suất/đợt
• Tiêu chí xét học bổng:
o Có thành tích học tập cao
o Có đạo đức tốt
o Có tinh thần xây dựng cộng đồng
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG
2.1. Đối tượng được xét cấp học bổng
• Học sinh đang học ở một trường THPT tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
• Sinh viên xuất thân từ Đơn Dương, đang học ở một trường đại học, cao đẳng hoặc trung
học chuyên nghiệp tại Việt Nam
2.2. Hình thức đăng kí học bổng
• Giấy tờ bắt buộc:
o Ứng viên tự đăng kí: điền phiếu đăng kí học bổng theo mẫu tại goo.gl/uShp9d
o Người khác đề cử ứng viên: điền phiếu đề cử học bổng theo mẫu tại goo.gl/J19xzU
• Giấy tờ bổ sung:
o Học bổng vượt khó: giấy tờ xác nhận hoàn cảnh gia đình hoặc thư đề nghị của
đại diện chính quyền địa phương (mẫu tự do)
o Học bổng khuyến học: giấy tờ xác nhận kết quả, thành tích trong học tập và
trong các hoạt động cộng đồng, kèm thư giới thiệu của nhà trường (mẫu tự do)
3. THỜI HẠN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỢT HỌC BỔNG THÁNG 09/2017
• Ngày 05/09/2017: ra thông báo đợt học bổng tháng 09/2017
• Ngày 25/09/2017: hạn chót nhận hồ sơ học bổng
• Ngày 01/10/2017: thông báo kết quả xét duyệt học bổng
• Giữa tháng 10/2017: tổ chức lễ trao học bổng
Các thông tin chi tiết về hai loại học bổng và mẫu đơn đăng kí học bổng được đính kèm
theo thư ngỏ này, đồng thời được đăng tải trên website DaNhim.net. Mọi thông tin chi tiết, xin
vui lòng liên hệ với các thành viên BĐH lâm thời 2017:
-

Anh Đăng Khoa: khoa.nguyen@asdgroup.vn, 0974768968 - Anh Văn Hải: vanhai797@gmail.com, 0918640004
Chị Thanh Hiệp: hntt75@yahoo.com, 0913194088
- Anh Đức Tuấn: ductuan13195@gmail.com, 01693968197
Anh Quốc Văn: vanpham1974@gmail.com, 0903775965 - Anh Ngọc Huân: phanngochuan1@gmail.com, 01664983707
Anh Tấn Đại: tandaivietnam@yahoo.com, 0989064951
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