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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ban Lãnh đạo
Sở Giáo duc
• và Đào tao
• tỉnh Khánh Hòa
Ban Điều hành Quỳ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin xin gửi lời chào trân trọng
tới Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo!
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/05/2007, là một tổ chức từ
thiện hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận. Ngày 06/01/2011, Quỹ
được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép thành lập chính thức và công nhận Điều lệ hoạt
động của một Quỹ xã hội hóa. Tôn chỉ mục đích của Quỹ là trao học bống toàn
phần trong suốt quá trình học tập cho sinh viên đại học học giỏi có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Mười bốn năm qua, Quỹ đã giúp đỡ hon 1.100 sinh viên thực hiện ước mơ
đến với giảng đường đại học, cho các em niềm tin vượt qua hoàn cảnh, sô phận.
Đến nay, đã có gần 800 em tốt nghiệp đại học; nhiều em bước đầu gặt hái thành
công trong công việc, cuộc sống.
Trong năm 2021, Quỹ triển khai chương trình xét cấp học bổng với đối tượng
là học sinh lóp 12. Ban Điều hành Quỹ kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
chung tay góp sức, hỗ trợ chúng tôi truyền thông về chương trình đến các trường
THPT trên địa bàn tỉnh để giúp các em học sinh nghèo có động lực phấn đấu thi đỗ
đại học; đồng thời giúp chúng tôi tìm kiếm được những đối tượng xứng đáng nhận
học bổng.
Chúng tôi xin gửi kèm theo đây nội dung Chương trình xét cấp học bổng năm
2021. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Đồng chí!
Ban Điều hành Quỹ xin trân trọng cảm ơn!
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THỒNG BÁO
XÉT CÁP HỌC BỎNG “THẮP SÁNG NIÈM TIN” NĂM 2021
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/05/2007. Tháng 1 năm
2011, Quỹ đã được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép chỉnh thức thành lập và công nhận Điểu
lệ hoạt động của một Quỹ xã hội hóa.
Hàng năm, Quỹ trao tặng học bỗng toàn phần cho các em tân sinh viên có
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, giúp các em vượt khó đế có khả năng theo học
Đại học và thực hiện ước mơ của mình. Ngoài học bống bằng tiền mặt, các em còn
được tham gia các hoạt động của Quỹ đế bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng cần thiết
trong công việc và cuộc sổng.
Qua 14 năm hoạt động, Quỹ đã chắp cánh ước mơ cho hơn 1.100 sinh viên trên
cả nước; trong số đó, gần 800 em đã tốt nghiệp đại học, có công việc ốn định và bước
đầu thành công trong sự nghiệp, nhiều em còn được nhận tiếp các học bong nước
ngoài đế học lên các bậc sau Đại học.
Năm 2021, Ban Điều hành (BĐH) Quỹ trân trọng thông báo chương trình
cấp học bổng như sau:
♦> Hoc bồng; học bổng toàn phần trong suốt thời gian học Đại học. Học bổng sẽ đ ư ẹ ặ )
trao từng học kỳ. Các sinh viên khi đã được cấp học bổng phải phấn đấu đạt kết qua'
học tập, rèn luyện loại khá trở lên thì mới tiếp tục được nhận học bổng cho học kỳ
tiếp theo.
❖

Đối tương xét cấp: Học sinh lớp 12 năm học 2020-2021 của các trường THPT trên
cả nước (sẽ thi Đại học năm 2021).

❖

Số lương hoc bồng: 50 suất.

❖

Mửc hoc bồng: tối đa 20.000.000 đồng/năm, gồm Học phí + Sinh hoạt phí.
Trong đó: - Học phí: tối đa 17.000.000 đồng/năm học.
- Sinh hoạt phí: 3.000.000 đồng/năm học.

❖

Tiêu chuẩn nỏp hồ sơ (Vòng đăng ký):

Học sinh đăng ký xét cấp học bổng Thắp Sáng Niềm Tin phải đáp ứng đủ các
tiêu chuẩn sau:
1. Hoàn cảnh gia đình: gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều
kiện kinh tế để lo cho học sinh theo học Đại học (Quỹ sẽ đến nhà và địa phương
để xác minh trực tiếp).
2. Học lực: tối thiểu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 03 năm liền tại cấp Trung học
phô thông (ưu tiên các em đạt học sinh giỏi 03 năm liên; đạt thành tích câp
tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế).

❖ Điều kiên nhân hoc bỗng (Vòng chung kết):
Sau khi học sinh gửi hồ sơ đăng ký, BĐH Quỹ sẽ xét chọn và ưu tiên những
trường họp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học giỏi.
Các hồ sơ được chọn sẽ có thông báo của Quỹ về việc cam kết trao học bổng
và sẽ chính thức được trao học bổng với các điều kiện sau:
1. Trúng tuyển vào các trường Đại học công lập (lưu ý: các trường Đại học có trợ
cấp học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên không thuộc diện xét cấp của Quỹ).
2. Sinh viên chưa được nhận học bổng thường kỳ của các tổ chức, cá nhân khác.
♦♦♦ Thòi gian và thủ tuc xét cấp hoc bống:
Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Thắp Sáng Niềm Tin bao gồm:
* Vòng Đăng ký:
1. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng (lấy mẫu tại web: www.thapsangniemtin.vn);
2. Bản sao công chứng Học bạ THPT (05 học kỳ, trừ học kỳ 2 lóp 12);
3. Bản sao công chứng Hộ khẩu;
4. Bản sao công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo (hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo/cận
nghèo/hoàn cảnh đặc biệt khó khăn);
5. Ảnh chụp ngôi nhà: tối thiểu 3 ảnh màu (01 ảnh toàn cảnh nhà, 01 ảnh phòng
khách, 01 ảnh phòng bếp);
6. Thư giới thiệu của nhà trường/giáo viên/hội khuyến học (nếu có);
7. Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích (nếu có).
Thời gian nhăn hồ sơ đăng ký: Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021.
* Vòng Chung kết:
Đối với những trường họp được xét chọn qua Vòng Đăng Ký (có thư thông b á o \
của BĐH Quỹ), để chính thức được trao học bổng, học sinh cần gửi:
1. Bản sao công chứng Giấy báo trúng tuyển/Giấy báo nhập học Đại học ngay sa^ị,s
khi có kết quả.
2. Cam kết chưa được nhận học bổng thường kỳ nào khác.
❖

Noi nhân hồ sơ:
QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN
Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3942.6800 (máy lẻ: 6713/1544/1494) - Fax: (84-24) 3942.6796
Email: hocbong@thapsangniemtin.vn; thanhphong@thapsangniemtin.vn.

❖ Kết quả xét cấp hoc bồng:
- Kết quả xét chọn qua Vòng Đăng Ký sẽ được thông báo trên trang web của Quỹ
trước ngày 30/6/2021 và thư thông báo sẽ được gửi đên các em học sinh được
chọn.
- Hồ sơ không hoàn trả cho những trường hợp không được xét cấp.
- Thông tin chi tiết xem thêm trên website: www.thapsangniemtin.vn
Ban Điều hành Quỹ

