UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 339/SGDĐT-GDMNTH
V/v xét chọn cấp học bổng Vallet
năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các trường THPT; THCS và THPT trên toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Yên nhận được Thông báo về học
bổng Vallet năm 2021. Trên cơ sở hướng dẫn của nhà tài trợ, Sở GDĐT Phú Yên
thông báo các trường: THPT; THCS và THPT trên toàn tỉnh tổ chức triển khai,
xét chọn cấp học bổng Vallet năm 2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH HỌC BỔNG ODON VALLET
- Hỗ trợ hiệu quả việc phát triển tài năng của học sinh và sinh viên ưu tú
để phục vụ cộng đồng.
- Học bổng được phân bổ đến các địa chỉ cụ thể (tỉnh, khu vực...)
II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG
1. Học sinh THPT: lớp 11 và 12 Trung học phổ thông. Không xét HS lớp 10
2. Đạt danh hiệu học sinh Giỏi, trong đó điểm trung bình cộng của 04 môn
Toán, Lý, Hóa, Sinh tối thiểu là 8 điểm/10.
Các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFFEL (Anh) hoặc B2 (Pháp), và công trình
nghiên cứu khoa học cũng được xét ưu tiên khi tuyển chọn (trong trường hợp
đồng hạng).
3. Ưu tiên cho các học sinh có giải Quốc Gia, Quốc tế các môn Toán, Lý,
Hóa, Sinh, Tin (giải Ba trở lên), các học sinh xuất sắc khối Khoa học Xã hội giải
Quốc tế, giải Nhất Quốc gia) cũng có thể được xem xét một các hợp lý. Các đối
tượng này không bị khống chế bởi những quy định ở mục 2.
4. Học bổng Học sinh Dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa: sẽ được dành
cho các học sinh có kết quả cao nhất của trường, không bị khống chế qua danh
hiệu “Học sinh Giỏi” hoặc trung bình các điểm số các môn nói trên (mục 2).
Chú ý: các học sinh xếp hạng bằng nhau thì ưu tiên xét chọn học sinh
nghèo vượt khó.
III. HỒ SƠ XIN CẤP HỌC BỔNG HỌC SINH
1. Tờ trình và Danh sách đề nghị của nhà trường (mẫu DS đính kèm).
2. Phiếu đăng ký học bổng Vallet (theo mẫu).
3. Bản phô-tô học bạ (từ lớp 10 cho đến lớp cao nhất).
4. Bản phô-tô chứng minh nhân dân/CCCD.
5. Bản phô-tô giấy chứng nhận các giải thưởng, bằng khen, giấy khen, các
thành tích, giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).
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(Nhà trường kí xác nhận vào các bản phô-tô, không cần công chứng).
IV. CHỈ TIÊU
1. Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh: 10 suất;
2. Các trường THPT, PT DTNT tỉnh, THCS-THPT trong tỉnh: 05 suất
(01 suất dành cho học sinh dân tộc thiểu số: Ê đê, Ba na, Chăm’Hroi).
Tổng cộng học sinh THPT của tỉnh Phú Yên: 15 suất
Trị giá 1 suất học bổng năm 2021: 11.500.000đ (Mười một triệu năm trăm
ngàn đồng).
Hồ sơ gửi về Phòng GDMNTH Sở GDĐT trước ngày 15/6/2021 và đồng
thời gửi file gồm các thành phần hồ sơ xin đề nghị cấp học bổng về địa chỉ email
cttthssv@phuyen.edu.vn để kịp thời tổng hợp xét chọn theo chỉ tiêu và gửi về Ban
Đại diện xét chọn Học bổng Vallet.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển
khai thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

Nguyễn Thị Ngọc Ái
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Tổ chức Khoa học & Giáo dục
"Gặp gỡ vỉệt Nam"
Association "Rencontres du Vietnam"
Ban Đại diện xét chọn Học bổng vallet
104 Avenue du Général Leclerc 91190 Gif sur (Đại học Quy Nhờn và 2 Tỉnh Bình Định, Phú Yên) TS.
Yvette, France
Nguyễn Thị Minh Phương
Văn phòng điều phối toàn quốc
Tel: 0905159459
37 Lê Ngô Cát, TP Huế ĐT: (054) 3931093
* DĐ: 0914 156 606

Email: nguyenthiminhphuong@qnu.edu.vn

PHIÉU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG VALLET
(Dành cho HỌC SINH)

1. Họvà tên: ..........................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .........../........./................ tại: ...................................................
Học sinh lớp: .............. Trường: ................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................
SĐT: ....................................... Email:......................................................................
Số CMND/CCCD: .............................. Ngày cấp: ......./......../.......... nơi cấp:
..........................................
2. Thông tin về gia cảnh
Họ và tên Cha: ........................................ Năm sinh:.............Tại: ..............................
Nghề nghiệp: ..............................................................................................................
Họ và tên Mẹ: ........................................ Năm sinh:.............Tại: ..............................
Nghề nghiệp: ..............................................................................................................
Là con thứ mấy trong gia đình: ...................................
Số anh chị em: ............................
3. Thông tin về học vấn
Lớp 10
Điểm các môn: Toán: ............ Lý: .......... Hóa: ..........
Xếp loại cuối năm: Học lực................................... Hạnh kiểm ……………………
Lớp 11
Điểm các môn: Toán: ............ Lý: .......... Hóa: ..........
Xếp loại cuối năm: Học lực................................... Hạnh kiểm ……………………
Lớp 12 (nếu có) Điểm các môn: Toán: ............ Lý: .......... Hóa: ..........
Xếp loại cuối năm: Học lực................................... Hạnh kiểm ……………………
Các giải cấp tỉnh, cấp quốc gia (nếu có):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Đã nhận học bổng vallet lần nào chưa (nếu có, những năm nào?):
...............................................................................................................................................
Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

Ban Giám hiệu nhà trường

……………., ngày ……. tháng …… năm 2021
Học sinh ký tên

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM HỌC 2020-2021 TẠI ……………………..
Ngày
STT

Họ và tên

tháng
năm
sinh

Số
Trường

Lớp

CCCD/C
MND

Số điện
thoại

Email

Thành tích học tập

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

