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THÔNG BÁO HỌC BỔNG BỔ SUNG 

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KÌ 36 

 
Kính gửi các Thầy Cô, Anh Chị đại diện tại Việt Nam, thành viên, cộng tác viên và các bạn sinh 

viên. 

Vừa qua Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành tại Pháp đã triển khai chương trình « Đỡ đầu » 

của Đồng Hành (khác với chương trình Đỡ đầu mà Đồng Hành vẫn làm từ trước đến nay cho các Tổ 

chức khác). Đây là chương trình riêng của Đồng Hành và sẽ do Đồng Hành quản lý. Dưới đây là 

một số thay đổi trong kết quả học bổng của các trường sau khi triển khai chương trình « Đỡ đầu » 

của Đồng Hành : 

1. ĐH Bách khoa Hà Nội : Hiện tại có 7 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 36 (file 

đính kèm) và sẽ thêm em Nguyễn Thiên Việt – Lớp KSTN ĐTVT K61. Tổng số sinh viên 

nhận học bổng kì 36 là 8. 

2. ĐH Tự nhiên Hà Nội : Không có sự thay đổi, vẫn là 8 sinh viên theo danh sách đính kèm. 

3. ĐH Xây dựng Hà Nội : Không có sự thay đổi, vẫn là 5 sinh viên theo danh sách trong file 

đính kèm. 

4. ĐH GTVT cơ sở 1 (Hà Nội) : Không có sự thay đổi, vẫn là 3 sinh viên theo danh sách trong 

file đính kèm. 

5. Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội : Không có sự thay đổi, vẫn là 4 sinh viên theo danh 

sách trong file đính kèm. 

6. ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội : Hiện tại có 1 sinh viên có tên trong danh sách học 

bổng kì 36 do Đồng Hành Singapore trao (file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao 

thêm học bổng cho 2 em sinh viên dưới đây.  Tổng số sinh viên nhận học bổng kì 36 là 3. 

a.  Nguyễn Thị Thu Huyền – Ngành Vật lý Kỹ thuật K61  

b. Nguyễn Thị Vân Anh – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử  

7. ĐH Bách khoa Đà Nẵng : Hiện tại có 11 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 36  

(file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao thêm học bổng cho 2 em sinh viên dưới 

đây. Tổng số sinh viên nhận học bổng kì 36 là 13. 

a. Hồ Quang Phước – Lớp 17T3  
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b. Hồ Thị Thúy Mai – Lớp 16H14 

8. ĐH Sư phạm Đà Nẵng : Không có sự thay đổi, vẫn là 9 sinh viên theo danh sách trong file 

đính kèm. 

9. ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng : Không có sự thay đổi, vẫn là 9 sinh viên theo danh sách trong file 

đính kèm. 

10. ĐH Kinh tế Đà Nẵng : Hiện tại có 10 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 36  (file 

đính kèm), tuy nhiên em Võ Thị Minh Tâm thông báo đã tốt nghiệp và đi làm được 3 tháng 

nay nên sẽ không nhận học bổng nữa. Do đó danh sách sinh viên nhận học bổng của 

trường Kinh tế Đà Nẵng sẽ còn 9 em sinh viên. 

11. ĐH Vinh (Nghệ An) : Không có sự thay đổi, vẫn là 11 sinh viên theo danh sách trong file 

đính kèm. 

12. Học sinh THPT tại Nghệ An : Không có sự thay đổi, vẫn là 8 học sinh trường THPT Chuyên 

Đại học Vinh theo danh sách trong file đính kèm. 

13. ĐH Bách khoa – ĐHQGHCM : Hiện tại có 10 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 

36  (file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao thêm học bổng cho 1 em sinh viên : 

Nguyễn Võ Thương Sơn – lớp Kỹ thuật Hóa dược. Tổng số sinh viên nhận học bổng kì 36 

là 11. 

14. ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHCM : Hiện tại có 10 sinh viên có tên trong danh sách học 

bổng kì 36  (file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao thêm học bổng cho 1 em sinh 

viên : Ngô Trường Khiêm – Lớp 17CTT4. Tổng số sinh viên nhận học bổng kì 36 là 11. 

15. ĐH GTVT cơ sở 2 – TPHCM : Hiện tại có 5 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 

36  (file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao thêm học bổng cho 1 em sinh viên : 

Lê Văn Sơn – Lớp Cầu đường bộ 2 K57. Tổng số sinh viên nhận học bổng kì 36 là 6. 

16. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM : Hiện tại có 6 sinh viên có tên trong danh sách học bổng kì 

36 do Đồng Hành Korea trao (file đính kèm). Ngoài ra, Đồng Hành Pháp sẽ trao thêm học 

bổng cho 1 em sinh viên : Nguyễn Văn Hên – ngành Kỹ thuật Y sinh. Tổng số sinh viên 

nhận học bổng kì 36 là 7. Ngoài ra, 1 thành viên Đồng Hành Pháp đã tặng quà cho em Lê 

Phú Hiếu – ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông để sửa chữa máy tính phục vụ 

cho việc học. 

17. Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQGHCM : Không có sự thay đổi, vẫn là 10 sinh viên theo danh 

sách trong file đính kèm do Đồng Hành Singapore trao. 

18. Sinh viên các trường khác : Không có sự thay đổi, vẫn là 4 sinh viên theo danh sách trong 

file đính kèm. 
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Danh sách và thông tin liên lạc của các sinh viên được bổ sung thêm sẽ được gửi đến các Thầy 

Cô và Anh Chị trong file đính kèm. Tổng số học bổng kì 36 là 150 suất. 

Cảm ơn các Thầy Cô và Anh Chị đã luôn hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động của Đồng Hành trong 

suốt hơn 18 năm vừa qua. 

Paris, ngày 18 tháng 8 năm 2019 

Thay mặt Quỹ học bổng Đồng Hành 

Lê Hồng Thái 

 

 


