TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 225/TB-ĐHNH-PCTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
(Kiểm dò lần 2)
Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét cấp
“Học bổng Ngân hàng năm học 2017 - 2018”
Căn cứ Quyết định số 174/2003/QĐ-Ttg, ngày 20/8/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc “Thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí
Minh”;
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-NHNN, ngày 13/4/2009 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà Nước về việc “Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM”;
Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-NHNN ngày 10/8/2012 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Học bổng Ngân hàng.
Căn cứ Công văn số 6084/NHNN-TCCB ngày 10/8/2018 của Vụ Tổ chức cán
bộ - Ngân hàng Nhà nước về việc xét cấp “Học bổng Ngân hàng năm học 2017 2018”.
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu để kịp thời xét duyệt “Học bổng Ngân
hàng năm học 2017 - 2018”, trao trong Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019;
Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy
trong năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 14/8/2018 của Hội đồng xét cấp “Học bổng
Ngân hàng năm học 2017 - 2018”;
Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy danh sách sinh
viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét cấp “Học bổng Ngân hàng năm học
2017 - 2018” (theo tệp đính kèm) để kiểm dò (lần 2) và trình Hiệu trưởng ký duyệt
gửi Ngân hàng Nhà nước.
Sinh viên theo dõi danh sách; nếu có thắc mắc, vui lòng phản hồi tại: Phòng
Công tác Sinh viên (Tầng trệt, Khu nhà Hiệu bộ - Cơ sở Thủ Đức) hoặc email:
phongctsv@buh.edu.vn
Thời gian phản hồi: Trước 17h00 ngày 15/8/2018 (thứ tư).
Lưu ý: Điều kiện xét cấp Học bổng Ngân hàng năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Điểm trung bình chung học tập của năm học 2017 - 2018 (ĐTB):
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 ĐTB được tính trong 02 học kỳ chính/năm học, căn cứ điểm thi, kiểm
tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có môn học nào dưới 7,0 điểm hoặc
kiểm tra hết môn học không đạt; không tính điểm thi môn Giáo dục thể chất, Giáo
dục An ninh Quốc phòng, không tính môn học lại, học cải thiện, học kỳ hè các học
phần kỹ năng mềm và môn học tiếng Anh tăng cường trong chương trình chất
lượng cao.
 ĐTB >= 8,0 điểm (học bổng của ngành Ngân hàng)
 ĐTB >= 9,0 điểm (học bổng của Thống đốc)
2. Số lượng tín chỉ (TC) để xét học bổng Ngân hàng: Tích lũy đủ số TC theo
đúng thời gian thiết kế cho chương trình học trong năm học 2017 - 2018 (tối thiểu
số TC > = 28 TC/năm học).
3. Điểm rèn luyện của năm học 2017 - 2018: đạt từ 80 điểm trở lên.
4. Thứ tự ưu tiên được chọn theo điểm trung bình chung học tập, số tín chỉ
tích lũy và điểm rèn luyện từ cao xuống thấp (đến hết số suất học bổng).
5. Tỷ lệ phân bổ theo Quy chế Học bổng Ngân hàng:
- 11 suất Học bổng đặc biệt của Thống đốc:
Khóa

Số
suất

Mức chi
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

ĐH khóa 30 và CLC khóa 2
ĐH khóa 31 và CLC khóa 3
ĐH khóa 32 và CLC khóa 4
ĐH khóa 33 và CLC khóa 5

4
4
2
1

16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000

64.000.000
64.000.000
32.000.000
16.000.000

Tổng cộng:

11

Tỷ lệ phân bổ
(mỗi khóa không
vượt quá 50%)

36.36%
36.36%
18.18%
9.09%
Không
vượt
16.000.000 176.000.000
quá 20 suất.

- 45 suất Học bổng của Ngành Ngân hàng:
Khóa

Số
suất

ĐH khóa 30 và
11
CLC khóa 2
ĐH khóa 31 và
18
CLC khóa 3
ĐH khóa 32 và
9
CLC khóa 4
ĐH khóa 33 và
7
CLC khóa 5
Tổng cộng:
45

Mức chi
dự kiến
(đồng)

Tỷ lệ phân bổ
Thành tiền
(mỗi khóa không
(đồng)
vượt quá 40%)

8.000.000

88.000.000

24.44%

8.000.000

144.000.000

40.00%

8.000.000

72.000.000

20.00%

8.000.000

56.000.000

15.56%

8.000.000

360.000.000
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ĐTBCHT

Từ 8,46 điểm
trở lên
Từ 8,68 điểm
trở lên
Từ 8,46 điểm
trở lên
Từ 8,48 điểm
trở lên

Để đảm bảo tiến độ cấp Học bổng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đề
nghị sinh viên nhanh chóng phản hồi thông tin điều chỉnh (nếu có và đúng Quy
chế).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Website, cổng Portal (để thông báo);
- P. Đào tạo, BĐHCT chất lượng cao;
- Khoa Quản lý SV;
- Lưu: P.CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)

TS. Lâm Thị Kim Liên

Địa chỉ: Khu nhà Hiệu Bộ - Số 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38.971.636
Email: Phongctsv@buh.edu.vn
Website: http://phongctsv.buh.edu.vn/
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