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TỔ CHỨC KHOA HỌC & GIÁO DỤC GẶP GỠ VIỆT NAM 

RENCONTRES DU VIETNAM 

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2017 

(Dành cho học sinh khối Phổ thông) 

Kính gửi: Ban giám hiệu  á  trườ g TH T         mi     m  iệt nam. 

Theo hoạt động thường niên, Quỹ học bổng Vallet của tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” (Rencontres du 

VietNam) kính gửi tới Quý trường thông báo về việc xét duyệt học bổng Vallet năm 2017 như sau:  

I. HỌC BỔNG VALLET 2017:  

 Giá trị: 9.500.000 đồng/học bổng (Chín triệu năm trăm ngh n đồng/học bổng) 

 Ngày trao: D  ki n đ u tháng 9/2017 

 Địa điểm: Nhà hát lớn Thành Phố, số 7 Công trường Lam Sơn, P. B n Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Học sinh giỏi lớp 11  à 12  ăm học 2016 - 2017, ưu tiên cho học sinh đạt nhiều thành tích trong học 

tập ở các môn khoa học t  nhiên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh) từ giải nh  cấp tỉnh (thành phố) trở lên.  

III. CÁCH THỨC THAM GIA  

- Học sinh nộp hồ sơ xin học bổng (mục IV) cho th y/cô phụ trách học bổng.  

- Th y/cô phụ trách nhập điểm vào file excel; gửi hồ sơ ( ua đường bưu điện) và file excel ( ua đường 

email) về Ban điều hành học bổng trước ngày 23/6/2017. 

- Cách tính điểm được tr nh bày chi ti t trên trang web của quỹ học bổng. Những giải thưởng đã xét 

học bổng Vallet các năm trước th  không có giá trị trong năm nay. 

- Quý th y/cô và học sinh theo dõi các thông báo, hướng dẫn trên trang web http://rvn-vallet.org/. Mọi thắc 

mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: bdh-pt@rvn-vallet.org. 

IV. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 

1. Một bản sao CMND (không c n công chứng).  

2. Phi u đăng ký học bổng Vallet mau1_pdk_HS tại http://rvn-vallet.org/?page_id=664 

3. Một bản sao học bạ năm học 2016- 2017 (Trang 1 là b a học bạ; trang 2 là bảng điểm của học sinh). 

4. Bản sao giấy chứng nhận thành tích nổi bật năm lớp 10, 11 và 12 (chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 

thành phố, Olympic khu v c, HSG Quốc gia, Quốc t , ...). Học sinh đã nhận học bổng Vallet năm 2016 

chỉ nộp thành tích từ tháng 7/2016 đ n nay. (không nên nộ  thừa hoặc những thành tích đã xét 2016), 

những hồ sơ vi  hạm s  bị loại. 

5. Đơn xin học bổng (đánh máy hoặc vi t tay trên giấy trắng khổ A4, dài không  uá 2 trang) theo thứ t  

các nội dung sau:  

a. Hoàn cảnh gia đ nh, các nỗ l c vượt khó trong học tập và cuộc sống.  

b. K t quả học tập nổi bật đã đạt được, ước mơ và d  định trong tương lai.  

c. Ý ki n của một th y/cô về năng l c học tập và tư cách, đạo đức.  

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN  
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Bước 1: Ngay sau khi Quý th y/cô phụ trách nhận được thông báo học bổng Vallet 2017 xin vui lòng 

gửi họ tê , số điện thoại  à email của thầy/ ô phụ trá   đ n email bdh-pt@rvn-vallet.org để Ban 

điều hành quỹ học bổng tiện liên hệ. 

Bước 2: Quý th y/cô phụ trách thông báo đ n toàn thể học sinh của trường về học bổng Vallet năm 

2017 và nhận hồ sơ của học sinh. 

Bước 3: Quý th y/cô nhập điểm của học sinh vào file excel theo mẫu điểm tổng k t Mau2_dtk.xlsx. 

Lưu tên file excel theo cấu trúc: [Tỉnh]-[Tê  Trường] (Ví dụ: TP.HCM-Chuyên Lê Hồng Phong) và 

gửi về Ban điều hành theo email bdh-pt@rvn-vallet.org trước  gày 23/6/2017. 

Bước 4: Quý th y/cô gửi hồ sơ xin học bổng (mục IV) của học sinh (Số lượng hồ sơ gấp hai lần số 

chỉ tiê ) về cho Ban điều hành trước  gày 23/6/2017 theo địa chỉ:  

- Trườ                    T  N  ê  –   i h c Quốc gia TP. Hồ C í Minh 

- Số     N          C   P ường 4, Quận 5, TP. Hồ C í Minh  

- Trê  bì  ghi: Hồ Sơ h c bổng Vallet (    TS        T        Tr    -       ậ     -  ậ     

      ậ ).  

Bước 5: Ban điều hành căn cứ vào số điểm trong hồ sơ và hoàn cảnh cụ thể của từng học sinh để xét 

chọn đạt học bổng Vallet 2017. 

Bước 6: K t quả đạt học bổng được công bố trên website: http://rvn-vallet.org (d  ki n ngày 

30/07/2017) và gửi thông báo chính thức về trường. 

MỘT SỐ LƯU Ý: 

 Tất cả các mẫu hồ sơ download tại website: http://rvn-vallet.org/?page_id=664.  

 Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ học bổng chỉ sử dụng khổ giấy A4.  

 Hồ sơ  hải được x p theo thứ t  từ trên xuống và bấm bằng kim ở góc trên bên trái. 

 Chỉ gửi  á  giấy chứng nhậ  (là bả  s o) t à   tí    ọc tập của họ  si   đú g yê   ầu (mục IV). 

 Các giải thưởng được xét học bổng gồm: 

 Được d  thi hoặc đạt giải quốc t . 

 Đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải NCKH cấp quốc gia. 

 Đạt giải Olympic 30/4, Olym ic ĐBSCL, giải toán trên máy tính toà  q ốc. Các giải này chỉ xét 

hạng nhất và hạng nh . 

 Đạt giải học sinh giỏi tỉnh (thành  hố). Các giải này chỉ xét hạng nhất và hạng nh . 

 Tro g trường hợp số hồ sơ gửi v  ít  ơ  số yê   ầ  (  ô g đủ gấp hai lần số chỉ tiê ), BĐH  ó 

thể sẽ quyết định giảm số chỉ tiê  t ỳ  ào tì    ì    ụ thể của từ g trường.  

Ban điều hành quỹ học bổng Vallet chân thành cảm ơn s  cộng tác của Quý trường trong suốt 

những năm vừa qua và rất mong s  cộng tác này ti p tục lâu dài. 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017 

Thay mặt ban đi u  à   học bổng Odon Vallet 

 

 
 

GS. Trần Thanh  â  
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