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CÁCH THỨC 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 - tất cả các ngành nghề

3. Đối tượng - sinh viên năm nhất và học sinh vừa đậu đại học, có hoàn

cảnh khó khăn:

a. Sinh viên/học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trình bày cụ thể trong đơn

xin học bổng).

b. Đối với học sinh vừa đậu đại học: Tổng điểm tối thiểu 24/30 (không

bao gồm điểm cộng ưu tiên, không có môn nào dưới 7) cho 3 môn

xét/thi vào đại học.

c. Đối với sinh viên năm nhất: Điểm trung bình học kỳ I tối thiểu 8.0/10.

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)

- Giới hạn 500 từ

- Viết bằng tiếng Anh là một lợi thế.

3. Thư giới thiệu của trường (Thầy/Cô chủ nhiệm lớp 12 với học sinh

vừa đậu đại học, hoặc Thầy/Cô trong khoa với sinh viên năm nhất)

4. Bản sao thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (nếu có)
5. Các nội dung xác nhận khác (nếu có)

III. CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

1. Hội đồng tuyển chọn (HDTC) sẽ nhận hồ sơ theo địa chỉ bên dưới

(Mục V - 11), phân loại, lọc hồ sơ, xác nhận thông tin về địa phương.

2. HDTC sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên.
3. Những sinh viên đang nhận học bổng khác của Sunflower Mission, nếu

trúng tuyển Le So Memorial Scholarship of Excellence (LSMSE), sẽ chỉ
được nhận duy nhất học bổng LSMSE.

http://www.sunflowermission.org/


IV.  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ:

1. Học tập (50/100)

a. Đối với học sinh vừa đậu đại học: Tổng điểm tối thiểu 24/30 (không 
có môn nào dưới 7, không bao gồm điểm ưu tiên) cho 3 môn xét/thi 
đại học.

b.  Đối với sinh viên năm nhất: Điểm trung bình học kỳ I tối thiểu 8.0/10.

2. Hoàn cảnh (30/100): Hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương

3. Bài luận (15/100)

4. Hoạt động ngoại khóa (5/100)

V.PHƯƠNG THỨC HỌC BỔNG

1. Sinh viên sẽ được trao học bổng vào đầu mỗi học kỳ của năm học. (Dự 
kiến tháng 10 và tháng 04 hàng năm). Có thể trực tiếp hoặc chuyển 
khoản.

2. Sinh viên sẽ phải gửi bảng điểm từng học kỳ cho HDTC trong vòng 10 
ngày kể từ khi bảng điểm được công bố.

3. HDTC sẽ 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. Nếu hoàn cảnh kinh tế thay đổi, sinh viên cần thông báo cho HDTC 
trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu không, sinh viên có thể bị cắt học 
bổng.

6. Một thành viên của HDTC sẽ theo sát quá trình học tập của sinh viên, 
giúp sinh viên nếu sinh viên cần.

7. Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04 và 15 tháng 09

8. Có 2 đợt nhận hồ sơ:

• Đợt 1: từ 01 tháng 07 đến 15 tháng 08
• Đợt 2: từ 01 tháng 02 đến 15 tháng 03

9. Thời gian xét duyệt: tháng 10 và tháng 4 hàng năm.

10. HDTC 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.

11. Số lượng 5 - 10 sinh viên cho mỗi năm học.

12. Hồ sơ sẽ được gửi về email: lesomse@SunflowerMission.org 
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