UBND TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

__________________________________________________________

QUI TRÌNH
XÉT CẤP HỌC BỔNG TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN
1. Mục đích:
- Xét cấp học bổng cho những sinh viên vượt khó vươn lên học tốt.
- Quá trình xét cấp học bổng phải minh bạch, công khai, dân chủ.
2. Phạm vi: áp dụng trong toàn trường.
3. Tài liệu tham khảo: Sổ tay Sinh viên
4. Lưu đồ xét cấp học bổng
Người thực
Công việc
Cách thực hiện
hiện
Chuyên 1
- Phòng Công tác Sinh viên gửi thông báo cho các
viên
- Trợ lý
CTSV các
Khoa

Thông báo số lượng và
tiêu chuẩn xét HB

Trợ lý CTSV 2
các Khoa

Tiếp nhận

- Các Sinh viên đủ tiêu chuẩn theo qui định nộp
đơn xin cấp học bổng cho Giáo viên chủ nhiệm lớp.
Lớp tổ chức họp, xét và đề nghị lên Khoa (GVCN
chủ trì cuộc họp).

Xét chọn SV
đủ TC

- Các Khoa tập hợp hồ sơ học bổng của các lớp.
Thành lập Hội đồng xét học bổng tài trợ.
- Các Khoa nộp danh sách sinh viên được đề cử
nhận học bổng, biên bản họp xét học bổng và hồ sơ
học bổng gởi về Hội đồng thi đua, khen thưởng
trường (thông qua Phòng CTSV)

- Hội đồng 3
Khoa
- Hội đồng
Trường

Khoa tiêu chí và số suất học bổng.
- Các Khoa thông báo đến sinh viên các lớp về chỉ
tiêu và số suất học bổng để tiến hành xét chọn.

4
Quyết định
DS

Hiệu trưởng

5
Chuyên viên

Gởi danh sách cho đơn vị
tài trợ

6
Chuyên viên

Văn thư

- Đơn vị tài trợ đồng ý với danh sách của Trường
và quyết định ngày làm Lễ trao học bổng cho sinh
viên nghèo vượt khó học giỏi.

Niêm yết danh sách sinh
viên được nhận HB

- Công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng,
công khai trên bảng thông báo và trên Website của
phòng

Tổ chức trao học bổng

Phòng Công tác Sinh viên tổ chức Lễ trao học
bổng, gửi thư mời cho sinh viên nhận học bổng và
làm thủ tục rút tiền để phát học bổng cho sinh viên.

7
Chuyên viên

- Hội đồng học bổng trường họp xét từng trường
hợp, cụ thể. Thống nhất danh sách trình Hiệu
trưởng Quyết định.

8

Lưu vào Sổ theo dõi sinh viên nhận HB tài trợ.
Lưu Hồ Sơ
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QUI TRÌNH
XÉT CẤP HỌC BỔNG TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN
5. HỒ SƠ LƯU
- Quyết định danh sách sinh viên được khen thưởng
- Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng
- Biên bản hội đồng họp xét (cấp khoa)
- Biên bản hội đồng họp xét (cấp Trường)
- Đơn xin học bổng của cá nhân
- Công văn thông báo về đối tượng và số lượng học bổng
6. BIỂU MẪU
- Đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên khóa cũ (M19SV)
- Đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên khóa mới (M20SV)
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