
BỘ CÔNG THƢƠNG 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Số: 134/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2021 

 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập”       

cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trƣờng Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Nhà trƣờng, 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo cấp học bổng 

cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021 cụ thể nhƣ 

sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: Năm học 2021 - 2022 Nhà trƣờng áp dụng chính sách 

cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng 

tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021, nhằm khuyến khích những thí sinh 

có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho những thí sinh có 

hoàn cảnh khó khăn có cơ hội và yên tâm học tập tại Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

2. Đối tƣợng đƣợc xét cấp học bổng: Thí sinh đăng ký xét tuyển, đủ điều kiện 

trúng tuyển và nhập học đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2021 đáp ứng đủ các 

điều kiện trong Mục 3.  

3. Điều kiện xét cấp học bổng nhƣ sau: 

3.1. Đối với học bổng Khuyến khích tài năng (Học bổng KKTN):  

- Nhóm 1: Cấp 10 suất học bổng khuyến khích tài năng với mức bằng 140% học 

phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo chƣơng trình đào tạo chuẩn cho thí sinh đạt 

hạnh kiểm Tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau: 

+ Thành viên đội tuyển thi olympic quốc tế hoặc châu Á; 

+ Thành viên đội tuyển thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc châu Á; 

+ Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 

- Nhóm 2: Cấp 20 suất học bổng khuyến khích tài năng với mức bằng 120% học 

phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo chƣơng trình đào tạo chuẩn cho thí sinh đạt 

hạnh kiểm Tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau: 

+ Đạt giải nhì/ ba kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia; 

+ Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia; 

+ Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi thể thao/ văn nghệ cấp quốc gia. 



3.2. Đối với học bổng hỗ trợ học tập (Học bổng HTHT): Thí sinh có kết quả thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 nằm trong số 10% sinh viên có điểm cao nhất trúng tuyển 

và nhập học theo từng ngành đào tạo. Có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp 3 môn 

xét tuyển vào Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp của ba năm học THPT 

đạt từ 7,0 trở lên; Hạnh kiểm đạt loại Tốt. Ƣu tiên thí sinh thuộc đối tƣợng hộ nghèo, có 

hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn; thuộc đối tƣợng hộ cận nghèo, mồ côi, sinh viên có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn;… 

- Nhóm 1: Cấp 100 suất học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 100% học phí 

học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo chƣơng trình đào tạo chuẩn; 

- Nhóm 2: Cấp 350 suất học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 50% học phí học 

kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo chƣơng trình đào tạo chuẩn; 

- Nhóm 3: Cấp 450 suất học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 25% học phí học 

kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo chƣơng trình đào tạo chuẩn. 

4. Số lƣợng suất học bổng đƣợc phân chia cho các ngành nhƣ sau: 

TT Ngành 

Số suất học bổng dự kiến 

Học bổng 

KKTN 
Học bổng HTHT Cộng 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3  

1 Kế toán 1 2 10 45 40 98 

2 Quản trị kinh doanh 1 2 10 35 40 88 

3 Tài chính - Ngân hàng 1 1 6 30 30 68 

4 Kinh doanh thƣơng mại 0 1 5 15 20 41 

5 Công nghệ sợi, dệt 0 1 3 10 10 24 

6 Công nghệ dệt, may 0 1 7 20 30 58 

7 Công nghệ thực phẩm 0 1 5 20 30 56 

8 Công nghệ thông tin 1 1 7 30 35 74 

9 CN kỹ thuật ĐK và tự động hóa 1 1 7 30 35 74 

10 CN kỹ thuật điện, điện tử 1 1 5 10 20 37 

11 CN kỹ thuật điện tử - viễn thông 1 2 5 30 35 73 

12 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1 1 7 30 35 74 

13 Mạng MT và truyền thông DL 1 1 5 10 20 37 

14 CN kỹ thuật cơ điện tử 1 1 5 10 20 37 

15 Công nghệ kỹ thuật máy tính 0 1 5 10 20 36 

16 Ngôn ngữ Anh 0 1 5 10 20 36 

17 Quản trị dịch vụ DL và lữ hành 0 1 3 5 10 19 

Cộng 10 20 100 350 450 930 



5. Tiêu chí và phƣơng thức xét chọn:  

Học bổng đƣợc xét theo độ dốc từ cao xuống thấp theo từng loại và nhóm đối 

tƣợng; Ƣu tiên thí sinh có thành tích trong học tập (thi HSG/ KHKT); thành tích trong 

hoạt động phong trào (cán bộ đoàn, lớp và các hoạt động phong trào khác); Mức độ 

khó khăn về kinh tế gia đình, hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi,… 

6. Đăng ký xét cấp học bổng và công bố kết quả: 

6.1. Thí sinh đủ điều kiện nộp bản đăng ký xét cấp học bổng theo mẫu đính 

kèm (Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2) và các tài liệu minh chứng có liên quan. 

Đợt 1: Dự kiến trƣớc ngày 31/08/2021; 

Đợt 2: Sau đợt xét cấp học bổng hỗ trợ học tập trên nếu quỹ học bổng chƣa cấp 

hết, Nhà trƣờng sẽ cho sinh viên đăng ký xét bổ sung sau khi đã nhập học. 

6.2. Kết quả xét cấp học bổng sẽ đƣợc Nhà trƣờng công bố sau khi thí sinh 

trúng tuyển và nhập học. 

Mọi chi tiết xin  liên hệ: Phòng Công tác sinh viên. 

- Cơ sở Minh Khai: Phòng 106 nhà H.A3 - Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trƣng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.6339857 

- Cơ sở Lĩnh Nam: Phòng 103 nhà H.A8 - Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.2336137 

- Cơ sở Nam Định: Tầng 1 khu nhà Văn phòng - Số 353 Trần Hƣng Đạo, Thành 

phố Nam Định. Điện thoại: 02283.841609 

- Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn 

- Website: https://uneti.edu.vn/chuyen-muc/cong-tac-sinh-vien/ 

- Fanpage:https://www.facebook.com/CTSV.UNETI 

 

 
Nơi nhận: 

- ĐU, BGH (để b/c); 

- Các đơn vị trong trƣờng (để t/h); 

- Các trƣờng THPT (để p/h); 

- Website trƣờng; 

- Lƣu: VT, CTSV, TS&TT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 
(đã ký) 

 

 
TS Trần Hoàng Long 
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Phụ lục 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
 

1. Tên em là:…………………………………………….2. Ngày sinh:…………....…... 

3. Giới tính: …………………………4. Số CMND/CCCD:..………….….…………… 

5. Hộ khẩu thƣờng trú:...…………………………………………………………….….. 

6. Tên trƣờng THPT:..............................................................7. Mã trƣờng:  

8. Học lực THPT:.........................................9. Hạnh kiểm 3 năm THPT:......................... 

10. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:……………..11. Số báo 

danh:……………. 

12. Đăng ký xét tuyển vào 

ngành:……………………………………………………….. 

13. Mã ngành:…………………….14. Mã tuyển sinh 

(DKK,DKD):…….……….…….. 

15.Tổ hợp môn xét tuyển:…………..……..16. Tổng điểm 3 môn:………………điểm. 

17. Thành tích đã đạt đƣợc trong học tập (thi HSG/ KHKT) và các trong hoạt động 

phong trào khác:…………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………….…….. 

Ghi chú: Thí sinh ghi các thành tích đạt được và nộp kèm 01 bản photo công chứng 

các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ xét. 

18. Đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích tài năng (KKTN): 

- Nhóm 1: 

- Nhóm 2: 

19. Địa chỉ liên hệ của thí sinh:………….......................…….......................................... 

……………………………………………………………..………………….………… 

Điện thoại liên lạc:…...........…………………Email:……..…………………………..... 

Em xin cam đoan những nội dung ghi trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

………………………, ngày…...... tháng……….. năm 2021 

 Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 2: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
 

1. Tên em là:…………………………………………….2. Ngày sinh:…………....…... 

3. Giới tính: …………………………4. Số CMND/CCCD:..………….….…………… 

5. Hộ khẩu thƣờng trú:...…………………………………………………………….….. 

6. Tên trƣờng THPT:..............................................................7. Mã trƣờng:  

8. Học lực THPT:.........................................9. Hạnh kiểm 3 năm THPT:......................... 

10. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:……………..11. Số báo danh:…………… 

12. Đăng ký xét tuyển vào ngành:………………………………………………………. 

13. Mã ngành:…………………….14. Mã tuyển sinh (DKK,DKD):…….…………….. 

15.Tổ hợp môn xét tuyển:…………..……..16. Tổng điểm 3 môn:………………điểm. 

17. Hoàn cảnh gia đình (trình bày sơ lược hoàn cảnh gia đình): 

- Họ và tên bố: ..................................................................,Ngày sinh............................... 

- Nghề nghiệp: .................................................................................................................. 

- Họ và tên mẹ: .................................................................,Ngày sinh............................... 

- Nghề nghiệp: .................................................................................................................. 

- Thuộc đối tƣợng:  

   Mồ côi       Hộ nghèo                    Điều kiện kinh tế khó khăn 

Ghi chú: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin và nộp kèm 01 bản photo công chứng các giấy 

tờ có liên quan để làm căn cứ xét. 

18. Đăng ký xét cấp học bổng hỗ trợ học tập (HTHT)  

- Nhóm 1:  

- Nhóm 2:  

- Nhóm 3: 

19. Địa chỉ liên hệ của thí sinh:………….......................…….......................................... 

……………………………………………………………..………………….………… 

Điện thoại liên lạc:…...........…………………Email:……..…………………………..... 

Em xin cam đoan những nội dung ghi trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

………………………, ngày…...... tháng……….. năm 2021 

Xác nhận của cha/mẹ 

hoặc ngƣời đỡ đầu của học sinh 

Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



Xác nhận của địa phƣơng nơi học sinh cƣ trú  

 


