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BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

*** 

Số: 1315 -CV/TĐTN-TTNTH 
 

“V/v giới thiệu nhận học bổng Tiếp sức đến trường 

dành cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng 

dịch Covid-19” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2020 

 
 

Kính gửi: - Ban Thƣờng vụ Quận, Huyện đoàn; 

- Ban Thƣờng vụ Đoàn các trƣờng Đại học, Cao đẳng. 

 

Căn cứ kế hoạch số 14-KH/BTT, ngày 05/5/2020 của Ban Biên tập Báo 

Tuổi trẻ về Kế hoạch học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học sinh, sinh viên 

bị ảnh hưởng dịch Covid-19; 

Thực hiện công văn số 93/CV-BTT, ngày 07/5/2020 của Ban Biên tập Báo 

Tuổi trẻ về phối hợp tổ chức học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học sinh, 

sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19; 

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm, tiến hành giới 

thiệu cá nhân để xét chọn trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học sinh, 

sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng: là học sinh cấp 2-3 và sinh viên năm học 2019-2020. Có học 

lực khá, giỏi, trường hợp đặc biệt có thể xét trung bình khá. 

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch 

COVID-19 (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường), có nguy cơ bỏ học 

nếu không được giúp đỡ. Đặc biệt, lưu ý đối tượng là con em lực lượng tuyến đầu 

tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Số lƣợng, trị giá: 

2.1. Số lƣợng: 02 suất/ đơn vị. 

- Khối quận, huyện: 01 suất cấp 2 và 01 suất cấp 3. 

- Khối Đại học, Cao đẳng: 02 suất (do đơn vị giới thiệu). 

2.2. Trị giá: Có hai mức học bổng: 

- Sinh viên đang học tại Trường Đại học, Cao đẳng: 3.000.000 đồng/ suất. 

- Học sinh đang học cấp 2, 3: 1.500.000 đồng/ suất. 

3. Điều kiện nhận học bổng 

 Các bạn được đề nghị nhận học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học 

sinh, sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải hội đủ ba điều kiện sau: 

 - Thứ nhất: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp 

bởi dịch COVID-19 (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường), có nguy cơ 

bỏ học nếu không được giúp đỡ. Đặc biệt, lưu ý đối tượng là con em lực lượng 

tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn. 
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- Thứ hai: Hiện là học sinh cấp 2-3 và sinh viên năm học 2019-2020. Có 

học lực khá, giỏi, trường hợp đặc biệt có thể xét trung bình khá. 

- Thứ ba: Có thư đề đạt gửi đến chương trình hoặc được bạn bè, thầy cô 

giáo giới thiệu (Theo mẫu đính kèm).   

4. Hồ sơ xét chọn 

 - Công văn giới thiệu nhận học bổng của đơn vị. 

- Danh sách trích ngang hoàn cảnh (theo mẫu). 

 - Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu) (trả lời và điền đầy đủ các thông tin 

trong mẫu, học sinh tự viết). 

 - 03 ảnh 3x4 (không tính ảnh đã dán vào Thư đề đạt nguyện vọng). 

 - Có xác nhận về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương hoặc nhà 

trường; là hộ nghèo phải kèm theo bản photo sổ hộ nghèo. 

- Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận (nếu có). 

- Các thông tin, hình ảnh khác cần minh họa (nếu có). 

 5. Thời gian: Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi về Ban Thường vụ 

Thành đoàn Cần Thơ qua Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Thành đoàn Cần 

Thơ, số 36, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ, trƣớc 11h00, ngày 18/5/2010. 

*Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Lâm Văn Tân, Trưởng Ban Thanh 

Thiếu nhi Trường học Thành đoàn Cần Thơ, số điện thoại 0913.879.659, địa chỉ 

email lamvantan@cantho.gov.vn. 

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm xét chọn, giới 

thiệu theo tinh thần công văn. 

Trân trọng./. 

 

 
*Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đ/c Lâm Tùng – TW Đoàn; 

- Đ/c Phạm Diễm – Báo Tuổi trẻ Cần Thơ; 

- Lưu Ban TNTH. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
     

 

  

 

 

Lƣ Thị Ngọc Anh 
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