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BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
 
 

Chúng tôi sẽ xét học bổng các học sinh xếp loại giỏi và có thành tích xuất xắc trong học tập năm  

hi n t i bằng hình thức quy ra điểm theo các định mức như sau:  

- Tổng X: các điểm trung bình cả năm (năm học hi n t i : Toán, Lý, Hóa, Sinh và TBCN của các môn.  

 
Ví dụ: Học sinh A có các điểm trung bình của cả năm: Toán (8.07 , Lý (9.03 , Hoá (8.57 , Sinh 
(8.53); TBCN (9,0). Tổng điểm TB (X)= 8.07 +9.03 + 8.57 + 8.53 + 9.0= 43.2 (làm tròn thành một 
số lẻ)  

 
 Điểm hoàn cảnh Y( dựa trên đơn và xác nhận của trường, địa phương : điểm hoàn cảnh từ 0 đến 4  

điểm (tùy hoàn cảnh).  

 
 Điểm ước mơ Z : từ 0 đến 2 (do Ban điều hành chấm).  

 
 Điểm các giải học sinh giỏi T (theo bản sao giấy chứng nhận có sao y : 

 

 

Giải học sinh giỏi Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 Khuyến khích 

Dự thi Olympic Quốc tế 15 

Quốc Gia, NCKH cấp QG 8 7 6 5 

Olympic 30/4, Olympic ĐBSCL, Giải 
toán trên máy tính Casio toàn quốc 

4 3   

Tỉnh / Thành phố 2 1   

 
 

Lưu ý:  
 

 Trong ba giải Olympic 30/4, Olympic ĐBSCL và Máy tính bỏ túi chỉ tính giải có số điểm  

cao nhất, các giải còn l i sẽ không được tính điểm.  

 
 Nếu học sinh đ t nhiều h ng trong cùng một lo i giải thì tổng điểm của các giải được tính  

theo công thức: T= (Điểm h ng cao nhất + 1/2*Điểm h ng còn l i)  

 

 Tổng điểm (A) để xét học bổng = X + (Y +Z )/2 + T*x với h  số x = 1 cho các môn tự nhiên và  

0.5 cho các môn xã hội.  

 
Ghi chú:  
 

 Học bổng được xét cấp từ điểm cao trở xuống cho đến hết tổng chỉ tiêu của các tỉnh miền Nam.  
 

 Số lượng HB cho mỗi trường sẽ được tính căn cứ vào thành tích trên toàn quốc, chỉ tiêu dự kiến  

đã đặt ra cho mỗi trường, chất lượng hồ sơ và sự cân đối số lượng học bổng tối đa cho một trường (25 

suất  trong trường hợp trường đó có số hồ sơ đ t yêu cầu nhiều hơn định mức đã đặt ra.  



 
 Nếu các học sinh được nhận HB năm trước tiếp tục nộp đơn xin HB cho năm nay thì các giải được  

tính điểm năm trước sẽ không được tính điểm cho năm nay.  

 
 Xin Quý trường vui lòng gửi đầy đủ hồ sơ của từng em học sinh và gửi cho chúng tôi một bảng  

tóm tắt thành tích học tập theo mẫu đính kèm. (Mẫu điểm tổng kết - Mau_dtk).  

 
 Hình thức gửi: Hồ sơ thì gửi thư qua bưu đi n, file thì gửi qua email: bdh-pt@rvn-vallet.org.  

 
 Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác của quý trường để học bổng Vallet ngày càng có chất  

lượng, là nguồn hỗ trợ học sinh của chúng ta phấn đấu học tập, rèn luy n nhằm phục vụ đất nước 

tốt hơn.  

 
Ban Điều Hành Học Bổng Vallet  


