BCH ĐOÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 1716 CV/TĐTN - ĐKTHTN

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

"V/v triển khai học bổng của Quỹ Thiện Tâm năm 2017"

Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn;
- Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin Đà Lạt;
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Cao Đẳng Nghề Đà Lạt;
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Trên tinh thần Công văn số 04-CV/2017-QTT ngày 31/3/2017 về việc
"Quỹ Thiện Tâm tài trợ chương trình Quỹ học bổng Vingroup năm 2017"; nhằm
mục đích hỗ trợ các em học sinh, sinh viên học giỏi, hiếu học có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, qua đó tiếp sức cho các em trên con đường học tập và lập nghiệp,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ các huyện thành
đoàn và Ban thường vụ Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện triển khai
các nội dung cụ thể như sau:
1. Số lượng: Ban Thường vụ các huyện thành đoàn và Ban thường vụ
Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng rà soát lựa chọn giới thiệu ít nhất 03 đối
tượng nhận học bổng theo đúng tiêu chí và hướng dẫn của Quỹ thiện tâm. Trường
hợp có phát sinh số lượng Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ thông báo sau (Gửi kèm
tiêu chí và hướng dẫn).
2. Phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lập kế hoạch,
tổ chức đi kiểm tra các đối tượng như đề xuất, giới thiệu. Sau khi kiểm tra, Quỹ
Thiện Tâm sẽ có thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận đồng ý tài trợ, các đơn
vị sẽ hoàn thiện hồ sơ của các đối tượng đạt tiêu chí.
3. Phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm thực hiện giải ngân học bổng tới các đối
tượng được nhận tài trợ ngay khi có thông báo đồng ý tài trợ của Quỹ Thiện Tâm.
Các đơn vị có thể lựa chọn đối tượng học sinh, sinh viên phù hợp để trao trực tiếp
vào mỗi tháng hoặc vào đầu mỗi năm học mới, đối với các trường hợp không trao
trực tiếp sẽ được Quỹ Thiện Tâm chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản ngân
hàng hoặc gửi hệ thống bưu điện.
4. Thực hiện theo dõi tình hình học tập và gửi kết quả học tập rèn luyện
của học sinh, sinh viên về Quỹ Thiện Tâm để theo dõi và xét gia hạn tài trợ năm
học mới.

Hồ sơ giới thiệu gửi về Tỉnh đoàn Lâm Đồng, qua ban Đoàn kết tập hợp
thanh niên Tỉnh đoàn (Số 15 Cô Giang, Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
và qua địa chỉ Email: thanhnienlamdong@gmail.com trước 16h00 ngày
12/4/2017. Chương trình Quỹ học bổng Vingroup là một chương trình có thời
gian hỗ trợ liên tục trong nhiều năm liền. Để chương trình được duy trì hiệu quả
bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị có tên thực hiện tốt các
nội dung trên.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Đỗ Minh Ngọc, Cán bộ Ban Đoàn kết
tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Lâm Đồng, số điện thoại: 0946.726.465.
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