
          
  
 

TUYỂN CHỌN TRAO HỌC BỔNG 
LE SO MEMORIAL SCHOLARSHIP OF 

EXCELLENCE 
 

I. PHẠM VI HỌC BỔNG 
1. Tất cả các trường đại học tại Việt Nam 
2. Ngành nghề :  Education, Business, STEM 

(Science,technology,engineering, and mathematics), and Medicine. 
3. Sinh viên năm nhất. 
4. Sinh viên nghèo, xuất sắc : 

- Sinh viên/Học sinh nghèo (Trình bày cụ thể trong đơn xin học 
bổng). 

- Tổng điểm tối thiểu 32/40 (không có môn nào dưới 7) cho 4 
môn thi đại học đối với học sinh vừa đậu đại học. 

- Tổng điểm tối thiểu 8.0/10 đối với sinh viên năm nhất. 
 

II. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 
1. Đơn xin học bổng (Theo mẫu). 
2. Bài luận : 

- Trong đơn xin học bổng (Phần 6 – Giới thiệu về bản thân) 
- Viết bằng tiếng Anh 
- Giới hạn 500 từ. 

3. Thư giới thiệu của trường (cấp 3 với học sinh vừa đậu đại học, 
hoặc trường đại học với sinh viên học kỳ II năm nhất). 

4. Bản sao thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (Nếu có). 
5. Các nội dung xác nhận khác (Nếu có). 
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III. PHƯƠNG THỨC HỌC BỔNG 
1. Sinh viên sẽ được trao học bổng vào đầu mỗi học kỳ của năm 

học. (Dự kiến tháng 9 và tháng 2 hàng năm). Có thể trực tiếp 
hoặc chuyển khoản. 

2. Sinh viên sẽ phải gửi bảng điểm từng học kỳ cho SASVN. 
3. SASVN và SASUS sẽ theo theo sát bảng điểm của sinh viên 

trong từng học kỳ. 
4. Nếu điểm số không đáp ứng theo yêu cầu của học bổng, sinh 

viên sẽ bị loại ngay lập tức. 
5. Một thành viên của SASVN sẽ theo sát quá trình học tập của 

sinh viên, giúp sinh viên nếu sinh viên cần. 
6. Hạn nộp hồ sơ : 15/04 và 30/08 
7. Thời gian xét duyệt : Tháng 9 và tháng 6 hàng năm. 
8. Mọi thông tin về sinh viên (Hồ sơ bảng điểm), SASVN sẽ cập 

nhật và liên lạc trực tiếp với SASUS. 
9. SASVN sẽ làm việc trực tiếp với trường trung học và đại học tại 

Việt Nam để cung cấp thông tin học bổng và nhận hồ sơ ứng 
viên. 

10. Số lượng 5 sinh viên cho năm học 2017-2018 
11.  
12. Hồ sơ sẽ được gửi về :  

- Gửi online : 
 Gửi qua email : lesomse2017@gmail.com. 
 Tiêu đề : LSMSE-<<Tên  Ứng Viên>>-<<Khoa>>-

<<Trường>> 
 Toàn bộ hồ sơ được scan, tổ chức trong một folder và 

nén lại với tên <<Tên ứng viên>>_<<Trường>>.rar và 
được gửi đính kèm email. 

 Các file được scan được lưu dưới tên : <<Tên Ứng 
Viên>>_<<Tên file (liên quan đến nội dung file)>> ví dụ 
: NGUYEN-VAN-A-BANG-DIEM.JPG 

 Nội dung :  



 Họ & Tên : 
 Khoa 
 Trường 
 Địa chỉ trường 

- Gửi thông qua bưu điện (offline):  
Lê Bá Trọng – Công ty Giải Pháp Ayoba – 54 Trương Quốc 

Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. 


