
Thống kê www.ntu.edu.vn

 50 suất học bổng tr ị giá 302 tri ệu đồng đã được trao cho sinh viên Nhà tr ường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 15/02/12-10:38:04

Quỹ Thời báo Kinh t ế Sài Gòn ph ối hợp với Công ty Liên doanh TNHH KFC Vi ệt Nam và Công ty
Cổ phần Vàng b ạc Đá quý Phú Nhu ận (PNJ) tổ chức trao 50 su ất học bổng tr ị giá 302 tri ệu đồng
cho sinh viên Nhà tr ường
       Ngày 15 tháng 02 năm 2012, tại Phòng Hội thảo A, Thư viện đã diễn ra lễ trao học bổng dài hạn cho

50 sinh viên Nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên giành nhiều thành tích cao trong học tập và rèn

luyện.

Đây là một phần trong chương trình “Học bổng dài hạn STF và doanh nghiệp” do Quỹ Thời báo Kinh

tế Sài Gòn (STF) phối hợp với Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá

quý Phú Nhuận (PNJ) thực hiện. Chương trình trao học bổng cho sinh viên Nhà trường có tổng trị giá 302

triệu đồng. Trong đó, Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam trao 26 suất, trị giá 7 triệu đồng/ 1 suất;

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trao 24 suất, trị giá 5 triệu đồng/ 1 suất.

Được biết, Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) là một quỹ phi lợi nhuận được ban lãnh đạo Thời báo

Kinh tế Sài Gòn và các doanh nhân thân hữu thành lập từ năm 2002 nhằm mục tiêu hỗ trợ công tác giáo

dục, đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đây là lần đầu tiên Quỹ phối hợp với các

doanh nghiệp đến trao học bổng cho sinh viên Đại học Nha Trang.

Hình ảnh về buổi trao học bổng
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Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Lãnh đạo Nhà tr ường ti ếp GS Hee Chol Woo đến th ăm và tìm ki ếm cơ hội
hợp tác trong D ự án qu ốc gia v ề chi ết xu ất ngu ồn năng l ượng xanh t ừ nuôi
rong bi ển

  Chỉ th ị về tiếp tục đẩy mạnh vi ệc học tập và làm theo t ấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói v ề quan liêu và cách ch ữa bệnh quan liêu

  82 năm xây d ựng và tr ưởng thành - ch ặng đường vinh quang c ủa Đảng
Cộng s ản Việt Nam

  Nhà tr ường t ổ chức gặp mặt chúc t ết và đón giao th ừa cùng toàn th ể học
viên cao h ọc và sinh viên ở lại Trường
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