
 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

THƯ NGỎ  

V/v triển khai học bổng Sinh viên – Ươm mầm cho những ước mơ 2022 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Nhằm góp phần trách nhiệm vào sự phát triển chung của Cộng động và Xã hội, hàng năm 

Sacombank thực hiện tài trợ học bổng cho đối tượng sinh viên thông qua Chương trình “Học bổng 

Sinh viên – Ươm mầm cho những ước mơ”. Chương trình học bổng đã hỗ trợ một phần vật chất, 

động viên tinh thần và khích lệ tính hiếu học của các bạn Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng 

luôn nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. 

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trên, năm 2022 Sacombank ngỏ ý dành tặng những suất học 

bổng toàn phần đến sinh viên đang theo học năm thứ hai của Quý trường, mỗi suất học bổng gồm 

balô và số tiền mặt 75 triệu đồng được trao trong 3 năm liên tiếp (mỗi năm 25 triệu đồng) đến khi 

sinh viên tốt nghiệp ra trường. Trong suốt thời gian được tài trợ học bổng, sinh viên sẽ được tham 

gia cùng Sacombank vào các hoạt động Xã hội, hoạt động rèn luyện thể chất và các chương trình 

gắn kết cùng Sacombank, được tham gia các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng của bản thân v.v… 

Điều kiện đăng ký nhận học bổng của sinh viên như sau: 

- Đang theo học năm thứ hai các Khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin; 

- Hoàn cảnh khó khăn nhưng năng động, chịu khó và có ý chí cầu tiến; 

- Kết quả điểm trung bình tích lũy trên 6.5/10 hoặc 2.5/4 (xét năm 2022); 

- Ưu tiên sinh viên mong muốn và có kế hoạch công tác cho Sacombank sau khi tốt nghiệp. 

Kính mong Ban Giám hiệu Trường dành sự quan tâm và đồng hành với Sacombank trong chương 

trình, đồng thời Sacombank rất mong được hỗ trợ trong công tác: 

1. Truyền thông rộng rãi đến sinh viên thông qua các kênh thông tin của trường. 

2. Gửi danh sách và hồ sơ sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng nêu trên cho đầu mối của 

Sacombank trước ngày 15/10/2022. 

Đầu mối liên hệ triển khai chương trình: 

- Ông Ngô Quốc Hùng – Chuyên viên Cấp cao – Phòng Nhân sự 

- Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0907.49.6230; Email: hungnq31265@sacombank.com  

Trân trọng, 

  

  
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

Lưu P. NS. 
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