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CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI 2020 

I. ĐIỀU KIỆN & TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG 

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng Thắp sáng Tương lai phải đáp ứng đủ các điều kiên, tiêu chí sau: 

1. Sinh viên có khó khăn trong cuộc sống, hiện đang học năm 1, 2, 3 ưu tiên các chuyên ngành 
Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh thuộc các trường đại học tại 
TP.HCM & Hà Nội 

2. Thành tích học tập:  
✓ Có thành tích học tập khá giỏi, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên.  
✓ Đối với trường hợp sinh viên là người dân tộc thiểu số, hải đảo hoặc vùng sâu – vùng 

xa, điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên. 
✓ Với sinh viên năm 1: Có điểm học bạ 3 năm cấp 3 khá trở lên  

3. Có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn. 
4. Tích cực tham gia vào công tác xã hội của trường hoặc các hoạt động ngoại khóa, đoàn, 

hội. 
 

II. MỨC HỌC BỔNG & QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
1. Số lượng: 120 suất 
2. Mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 VND bao gồm: 

✓ 3.000.000 VND: Tiền mặt 
✓ 7.000.000 VND: Thanh toán trực tiếp học phí tại trường đại học hoặc học phí các khóa 

học ACCA/Tiếng Anh chuyên ngành do sinh viên nhận học bổng tự chọn lựa. 
3. Ngoài ra, sinh viên tham gia sẽ được: 

✓ 1 khóa đào tạo miễn phí liên quan đến các kỹ năng cần thiết cho tất cả các bạn sinh 
viên nộp đơn tham dự học bổng 

✓ 1 tháng thực tập tại Deloitte và các đối tác đồng hành cho các bạn sinh viên được 
nhận học bổng 

✓ Khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, kiến thức cho các bạn sinh viên nhận học bổng 
✓ Chuỗi hoạt động thiện nguyện: tạo ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng cho các bạn sinh 

viên nhận học bổng 
✓ Được nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia tại Deloitte và các đối tác về kinh nghiệm 

phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên nhận học bổng 
✓ TẤT CẢ ỨNG VIÊN nộp hồ sơ đăng ký học bổng đều sẽ nhận được một khóa đào tạo 

kỹ năng chuyên sâu từ Deloitte Việt Nam. 
 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

Hồ sơ đăng ký học bổng Thắp sáng Tương lai bao gồm: 

✓ Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn theo mẫu của Qũy học bổng (Bắt buộc)  
✓ Sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo/giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn theo mẫu của địa 

phương nơi cư trú (Bắt buộc) 
✓ Bảng điểm (Có dấu xác nhận của trường) (Bắt buộc) 
✓ Các giấy tờ chứng minh thành tích học tập, giải thưởng, học bổng (Nếu có) 
✓ Các giấy tờ khác chứng minh hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình: sổ vay vốn 

ngân hàng, hồ sơ bệnh án, hóa đơn thanh toán viện phí của bố mẹ, sổ thương binh/bệnh 
binh, giấy chứng nhận khuyết tật, ... vv (Nếu có) 

(*) Lưu ý: Các ứng viên phải đảm bảo tính trung thực của hồ sơ học bổng và chịu trách nhiệm 
về mọi thông tin trong hồ sơ này. Nếu Quỹ học bổng phát hiện bất cứ gian lận nào (VD: làm giả 
giấy tờ sổ hộ nghèo/cận nghèo/giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn…), ứng viên có thể bị xem 
xét loại hồ sơ học bổng và Qũy học bổng sẽ thông báo về nhà trường. 

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://qlnh.hvnh.edu.vn/upload/6921/fck/1.JPG&imgrefurl=http://qlnh.hvnh.edu.vn/6921/news-detail/720748/hoc-bong-sinh-vien/chuong-trinh-hoc-bong-thap-sang-tuong-lai.html&h=170&w=577&tbnid=6M-lazZqiCvy5M:&zoom=1&docid=COZ2WTFAfgMw_M&hl=en&ei=xUkZVP2pPIaUuAT5j4KYAQ&tbm=isch&ved=0CCQQMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=4604&page=1&start=0&ndsp=16
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QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG 

 
1. Nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2020. 
2. Phỏng vấn: Trong tháng 11 và tháng 12/2020 (các hồ sơ nộp trước sẽ được sắp xếp thời 

gian phỏng vấn trước) 
3. Thời gian thông báo trúng học bổng: Tháng 12/2020. 
4. Thời gian trao học bổng: Tháng 1 năm 2021. 
5. Thời gian thực tập và đào tạo các kỹ năng: 01 tháng (dựa theo lịch học tập của số đông các 

bạn) 
 

IV. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ 

Đăng ký online tại mục Đăng ký học bổng trên website: www.thapsangtuonglai.com 

Ứng viên scan các giấy tờ cần nộp thành file pdf, đổi tên theo cú pháp và tải lên khi nộp hồ sơ.  

* Lưu ý:  

✓ Mỗi file pdf có dung lượng không vượt quá 2 MB. 
✓ Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn theo mẫu của Qũy học bổng - Bản mềm tự khai khi 

upload hồ sơ & Bắt buộc xuất trình bản có đóng dấu khi thực hiện phỏng vấn 
✓ Sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo/giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn theo mẫu của địa 

phương nơi cư trú - Bắt buộc xuất trình bản có đóng dấu khi thực hiện phỏng vấn 

 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

👉Website: http://www.thapsangtuonglai.com/index.php  

👉Facebook: https://www.facebook.com/LUYF.Alumni/ 

👉Email: 📧 vnluyf@deloitte.com 

👉SĐT: ☎️ +84 (24) 7105 0000 – ext 376 
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