
 
An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2019 

Số: 201912-267/SC/VTTB 
 

 

THƯ CAM KẾT  
V/v Tài trợ học bổng cho nữ sinh viên đang học tại trường Đại Học TP HCM 

 
 

Kính gửi: Ban Giám hiệu  
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin  
Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
Pacific Links Foundation là tổ chức phi chính phủ từ Hoa Kỳ, hiện đang thực hiện các 
chương trình hỗ trợ phát triển tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Thành 
phố Hồ Chí Minh.  
 
Pacific Links Foundation cam kết tài trợ tối đa 25 suất học bổng cho các nữ sinh viên hội 
đủ điều kiện đến từ Đồng bằng sông Cửu Long, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang 
theo học các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin tại trường Đại học 
Công Nghệ Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh hay các trường trong hệ thống Đại học 
quốc gia. 
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2019 đến tháng 08/2021 
Giá trị học bổng:  Tối đa 20,000,000 đồng/sinh viên/năm học 

(Hai mươi triệu đồng) 
 
Pacific Links Foundation kính đề nghị Ban giám hiệu thông báo và hỗ trợ tuyển chọn các 
sinh viên phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình. 
 
Đính kèm thông tin: 

x Phụ lục – Tổng quan về chương trình GEMS; 
x Danh sách các trường và ngành được xét tuyển; 
x Bản sao Giấy Đăng ký Hoạt Động của tổ chức tại Việt Nam. 

 
Trân trọng.  
PACIFIC LINKS FOUNDATION 
 
 
 
 
Lương Hồng Loan 
Phó Giám đốc Chương trình 
 

 



  
 

PHỤ LỤC 
Tổng quan chương trình Girls Education Mekong Scholarship (GEMS)  

 
I. Thông tin về chương trình GEMS-University 

 aci ic Links Foun ation tri n khai chương tr  nh GEMS-University dành cho nữ sinh 
viên đ n tư  Đong  ang so ng Cửu Long va  hi  ̣n đang th o học ca c l  nh vực v  khoa học, 
ky  thua ̣ t, công nghệ thông tin. Trong năm học 2019-2020, chương trình GEMS-
University trao tối đa 25 suat học  ong cho như ng sinh vi  n nư  co  hoa n cảnh gia đ  nh 
kho  kha n, co  tha nh t  ch học ta ̣ p tot, th  hi  ̣n đam m   va  quy t ta m th o đuoi nga nh.  
 
Sinh viên được xét tuyển sẽ nhận hỗ trợ tài chính từ  aci ic Links Foun ation với trị giá 
tối đa là 20 triệu đồng và tối thiểu là 10 triệu đồng. Trị giá học  ổng sẽ  ựa trên nhu cầu 
của sinh viên được tuyển và kết quả tham gia các hoạt động nâng cao kỹ năng sống và 
làm việc. Sinh viên nhận học  ổng sẽ cần tham gia một số các hoạt động sau: 

1. Các khoá tập huấn kỹ năng như làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, sự quan tâm 
đến cộng đồng.  

2. Các chương trình, khóa học chuẩn  ị cho nghề nghiệp: kỹ năng viết CV, kỹ năng 
phỏng vấn, kỹ năng đánh giá cơ hội việc làm. 

3. Nâng cao trình độ Tiếng Anh. 
4. Chương trình cố vấn và xây  ựng các mối quan hệ (mentorship and network). 

 
II. Mục tiêu: Đào tạo các nữ lãnh đạo và hỗ trợ phát triển tài năng của chuyên gia nữ trong 

các ngành khoa học, công nghiệp của Việt Nam. 
 

III. Các giai đoạn của chương trình  
Giai đoạn 1: Thông  áo tuyển chọn ứng viên 
Giai đoạn 2: Nhận và xét tuyển hồ sơ  
Giai đoạn 3:  hỏng vấn  
Giai đoạn 4: Thông  áo kết quả  
Giai đoạn 5: Định hướng về chương trình 
Giai đoạn 6: Tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng và tìm hiểu thêm về nhu cầu phát 
triển cá nhân của các  ạn trong chương trình học  ổng 
Giai đoạn 7: Cập nhật thông tin của sinh viên sau học kỳ và sau năm học  
Giai đoạn 8: Sinh viên điền đơn xin tiếp tục học  ổng năm kế tiếp 
 

IV. Điều kiện xét tuyển 

1. Nư  sinh vi  n đ n tư  Đong  ang so ng Cửu Long đang th o học các lĩnh vực về 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin (KHKTCNTT). 

2. Nữ sinh viên năm nhất có điểm thi Đại học từ 22 trở l  n va  co  đi m trung    nh 
học ta ̣ p lơ p 12 đạt loại giỏi (8.0 đoi vơ i h  ̣  10 va  3.5 đoi vơ i h  ̣  4.0). 

3. Co  hoa n cảnh gia đ  nh kho  kha n th o xa c nha ̣ n của địa phương (ho ̣  ngh  o/ho ̣  ca ̣ n 
ngh  o/giay xa c hoa n cảnh gia đ  nh kho  kha n). 



  
 

4. T  ch cực tham gia ca c hoạt đo ̣ ng xa  ho ̣ i, hoạt đo ̣ ng ngoại kho a, t  nh nguy  ̣n; co  
ươ c mơ, định hươ ng tương lai va  k  hoạch đ  hi  ̣n thực ho a ươ c mơ trong các 
ngành KHKTCNTT. 

5. Cam kết và thể hiện quyết tâm hoàn thành chương trình học. 
6. Ưu ti  n cho ư ng vi  n tư ng được nha ̣ n học  ong của  aci ic Links Foundation 

trong cấp 2 và cấp 3 từ các tỉnh vùng ĐBSCL.  
 

V. Hướng dẫn đăng ký 
1. Đọc kỹ toàn  ộ hướng  ẫn trước khi điền đơn onlin . 
2. Ứng viên điền đầy đủ thông tin trên đơn đăng ký học  ổng onlin .  

 
VI. Yêu cầu về học tập và hoạt động ngoại khoá khi nhận học bổng 

Học  ổng có thể được tái cấp khi sinh viên đáp ứng các yêu cầu đầu ra về học tập và hoạt 
động ngoại khóa của  aci ic Links Foun ation và nộp hồ sơ xin tiếp tục học  ổng hằng 
năm. 

1. Giữ vững kết quả học tập loại giỏi (ít nhất 8.0/10 hay 3.5/4.0) trong suốt thời 
gian nhận học  ổng. 

2. Tham gia hoạt động xã hội và các hoạt động của câu lạc  ộ sinh viên: ít nhất 3 
hoạt động/năm  

3. Tham gia chương trình tự học Tiếng Anh của  aci ic Links Foun ation: ít nhất 3 
giờ/tuần. 

4. Thường xuyên tham gia các khóa tập huấn kỹ năng  o  aci ic Links Foun ation 
tổ chức hay tài trợ. 

 
VII. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2019. 

Thời gian nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm hơn khi chúng tôi chọn đủ số suất cho năm học 
này. 
 

VIII. Thông tin liên hệ 
Mọi thac mac v  chương tr  nh học  ong GEMS-Univ rsity vui lo ng li  n h  ̣   

 Ms. Đặng Mỹ Linh  
 email: scholarships@pacificlinks.org. 
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