
HỘI CỰU SINH SIÊN CƠ KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOÁ 97+ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Trao quà hỗ trợ các em sinh viên gặp khó khăn 

trong đợt lũ lụt ở miền Trung o0o 

 Tp. HCM, ngáy 13 tháng 10 năm 2020 

 

Nhằm hỗ trợ và điều kiện cho các bạn sinh viên trong năm học mới 2020-2021, Hội Cựu 

sinh viên Khoá 97+ đã chung tay góp sức hỗ trợ cho các em sinh viên gặp khó khăn trong đợt 

lũ lụt ở Miền Trung vừa qua với các nội dung như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên các khoá từ năm 1 đến năm 4 thuộc Khoa Cơ khí. 

2. Điều kiện được nhận hỗ trợ: 

• Sinh viên thuộc các khu vực ở Miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua (Tháng 

10/2020); 

• Ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên được Khoa/ Ban cán sự lớp 

đề cử. 

3. Số lượng: 

• Số lượng quà hỗ trợ: 20 suất; 

• Giá trị phần quà hỗ trợ: 40.000.000 VNĐ (2.000.000 VNĐ/Suất). 

4. Hồ sơ đăng ký nhận quà hỗ trợ: 

• Đơn đăng ký nhận quà hỗ trợ (Sinh viên làm theo mẫu đính kèm); 

• Một bài luận viết tay trình bày cảm xúc về miền Trung khi phải gánh chịu hậu quả từ cơn 

lũ lụt (bố cục sinh viên tự chọn); 

• Bản sao CMND; 

• Các minh chứng về thành tích học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động khác (nếu có). 

5. Hình thức & thời gian nhận hồ sơ: 

• Hình thức: Nộp hồ sơ bản giấy về Phòng Giáo Vụ Khoa Cơ Khí (cô Quyên). 

• Thời gian: hết hạn nộp sơ là 16:00 ngày 03/11/2020 (lưu ý hồ sơ nộp trong giờ tiếp sinh 

viên: Sáng 8:00 – 10:30; Chiều 14:00 – 16:00). 

6. Đại diện hội Cựu sinh viên Cơ khí khoá 97+ 

• Ông Trần Anh Sơn; 

• Ông Lê Tuấn An; 

• Ông Võ Ngọc Hiếu; 

• Ông Nguyễn Thanh Hải. 

7. Thông tin liên hệ: 

Cô Quyên 

Phòng Giáo Vụ Khoa Cơ Khí 

Điện thoại: 028 38 647 256, Ext: 5878 

Email: giaovukhoacokhi@gmail.com 


