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CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 213 /CĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Thông báo
Chương trình học bổng “Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh”
cho đoàn viên công đoàn
Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Liên đoàn
Lao động thành phố về thực hiện Chương trình học bổng “Công đoàn thành phố Hồ Chí
Minh” cho đoàn viên công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo
chương trình học bổng “Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh” cho đoàn viên công đoàn,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đẩy mạnh phong trào học tập và xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong
đội ngũ đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho
đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố.
- Động viên đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, đóng góp
vào sự phát triển của cơ quan và tổ chức công đoàn.
- Chương trình Học bổng mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên công đoàn.
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng: Đoàn viên công đoàn.
2. Tiêu chuẩn
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội qui qui chế của cơ quan, đơn
vị.
- Có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị từ đủ 3 năm trở lên.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động, sản xuất tại cơ quan, đơn vị. Tích
cực tham gia hoạt động công đoàn, được đánh giá đoàn viên công đoàn xuất sắc 2 năm
liên tục tại thời điểm đề nghị.
- Vừa trúng tuyển/ hoặc đang theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn
thành phố.
3. Giá trị suất học bổng
- Trường hợp mới trúng tuyển đại học, cao đẳng: 50% học phí.
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- Các trường hợp đang học đại học, cao đẳng từ năm thứ 2 trở đi, giá trị suất học
bổng căn cứ kết quả học tập của đoàn viên công đoàn, cụ thể như sau:
+ 30% học phí nếu đạt kết quả học tập loại trung bình
+ 50% học phí nếu đạt kết quả học tập loại khá, tiên tiến
+ 70% học phí nếu đạt kết quả học tập loại giỏi
+ 80% học phí nếu đạt kết quả học tập loại xuất sắc
4. Ngành nghề đào tạo
Các nhóm ngành đào tạo: cơ khí – cơ điện tử; điện – điện tử - công nghệ thông
tin – truyền thông – tự động hóa – robot; hóa dược – cao su; chế biến tinh lương thực –
thực phẩm, công nghệ sinh học; công nghiệp thiết kế (thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ
họa, thiết kế vi mạch, thiết kế phần mềm, thiết kế kiến trúc,...), công nghiệp sạch, tiết
kiệm năng lượng; logistics; công nghiệp thời trang, ngành dệt may – da giày, sư phạm
mầm non...
5. Loại hình đào tạo: không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức ngắn hạn hoặc
dài hạn.
Lưu ý: chỉ trao học bổng cho đoàn viên công đoàn học văn bằng 1.
6. Thời gian trao học bổng: Xét và trao học bổng vào tháng 11 hàng năm.
7. Nguồn kinh phí: từ nguồn tài chính công đoàn.
8. Qui trình: các CĐCS xét chọn và giới thiệu đoàn viên công đoàn được nhận
học bổng trên tinh thần dân chủ, bình đẳng, minh bạch, khách quan. Đảm bảo các bước
sau:
- Bước 1: Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên Công đoàn cơ sở rà soát, giới
thiệu đoàn viên công đoàn tại đơn vị lên Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày
30/10/2020.
- Bước 2: Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM xét, chọn đoàn viên công
đoàn giới thiệu 03 đoàn viên công đoàn lên Liên đoàn Lao động thành phố xét trao học
bổng.
- Bước 3: Công đoàn ĐHQG-HCM lập danh sách và hồ sơ gởi về Liên đoàn Lao
động thành phố (Ban Nữ công).
- Bước 4: Hội đồng xét duyệt Liên đoàn Lao động thành phố xem xét quyết định
trao học bổng; tổ chức lễ trao học bổng
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hàng năm, thống kê, theo dõi kết quả học tập của đoàn viên công đoàn, kịp thời
khen thưởng động viên, khích lệ đối với các trường hợp đạt kết quả học tập tốt.
- Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn và qui trình nêu trên xét chọn trao học bổng, các
CĐCS chon 01 đoàn viên công đoàn gửi về Công đoàn ĐHQG-HCM xét chọn.
Hồ sơ gửi về gồm có:
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- Tờ trình của công đoàn cơ sở; biên bản họp BCH về việc giới thiệu danh sách
đoàn viên công đoàn nhận học bổng.
- Giấy báo trúng tuyển/hoặc xác nhận của Trường đại học, cao đẳng, trường trung
cấp nghề nơi người lao động đang học hoặc mới trúng tuyển;
- Danh sách đề nghị có ký tên, đóng dấu công đoàn cơ sở nơi người lao động
đang làm việc (theo mẫu đính kèm).
Danh sách gởi về Công đoàn ĐHQG-HCM ngay sau khi có kết quả thi tuyển các
trường đại học, cao đẳng hàng năm.
IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Năm học 2020 – 2021 thí điểm trao học bổng cho đoàn viên thuộc nhóm ngành
sư phạm mầm non và cơ khí.
- Từ năm 2021 trở về sau thực hiện cho đầy đủ các ngành nêu tại khoản 4.II nêu
trên.
- Năm 2023 sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình học bổng, từ đó có cơ
sở tham mưu xây dựng Chương trình học bổng “Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh” ổn
định, lâu dài.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
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