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               Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 

Lời đầu tiên, Công ty CPĐT Nam Long kính gửi đến Quý nhà trường lời chúc sức khoẻ, 

hạnh phúc và bình an. 

Nam Long chúng tôi với 30 năm phát triển cùng sứ mệnh chung tay mang lại giá trị cho 

cộng đồng trong thời gian qua đã thực hiện rất nhiều chương trình tài trợ và thiện nguyện với 

mong muốn được đóng góp một phần cho xã hội Việt Nam ổn định và phát triển. Một trong 

những chương trình thường niên của Nam Long là giúp đỡ cho các sinh viên tài năng, vượt 

khó, có hoài bão thông qua quỹ học bổng “Swing for Dreams”. Học bổng này được hình thành 

với sự đóng góp của các doanh nghiệp và doanh nhân thân hữu của Nam Long thông qua giải 

Golf “Nam Long Friendship Golf Tournament” đã trao hàng trăm phần học bổng ý nghĩa đến 

tay các em sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Kiến trúc, Kinh tế và Bách 

Khoa trong suốt 10 năm qua. 

Năm nay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, chúng tôi hiểu 

rằng khó khăn của các em sinh viên sẽ nhân lên gấp nhiều lần, đặc biệt đối với các em có bố 

mẹ là lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, những sinh viên có người thân bị mắc 

bệnh hoặc qua đời vì Covid-19 nên đã quyết định mở rộng Quỹ học bổng này đến Quý trường 

với kế hoạch cụ thể như sau: 

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN 

1.1. Đối tượng 

Sinh viên từ năm 1 đến năm cuối đang theo học tại Quý trường nhận được Thư ngỏ này 

từ Nam Long. 

1.2. Điều kiện     

- Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, mất khả năng chi trả 

học phí, được xác nhận bởi Giấy xác nhận của phường, xã hoặc giấy xác nhận của Quý Ban 

Giám hiệu. (tỷ trọng 60%) 

- Sinh viên có kết quả học tập tốt (nếu là sinh viên năm 1 dựa vào kết quả học tập lớp 

12), ưu tiên có thêm thành tích vượt trội khác (tổng điểm trung bình các môn học đạt loại giỏi 

theo thang điểm đánh giá của nhà trường, từng đạt các giải thưởng, bằng khen thưởng khác 

của các cuộc thi...)( tỷ trọng 30%) 

- Sinh viên thể hiện được tinh thần đóng góp cho cộng đồng, xã hội (tổng điểm rèn luyện 

>70 hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa: tham gia Đội công tác xã hội của nhà trường, 

Hội sinh viên, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Xuân tình nguyện, hiến màu 

nhân đạo, các hoạt động Tiếp sức cho xã hội vượt dịch Covid-19...)(tỷ trọng 10%) 

2. NỘI DUNG HỌC BỔNG 

2.1. Giá trị và quyền lợi học bổng 



- Giá trị học bổng: 10.000.000 VNĐ/suất học bổng/năm học 

- Tổng số lượng: 10 suất học bổng. 

- Được tham gia các hoạt động do Nam Long tổ chức  

- Cơ hội thực tập tại Tập đoàn Nam Long hoặc tại các công ty thành viên của Tập đoàn 

Nam Long (Lưu ý: sinh viên cần trải qua quá trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn của tập đoàn)    

2.2. Quy trình xét duyệt học bổng 

- Vòng 1: sinh viên nộp hồ sơ đăng ký nhận học bổng theo mẫu quy định riêng của từng 

trường. Trường sẽ xét duyệt hồ sơ, sau đó công bố kết quả và gửi cho Nam Long danh sách 10 

sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng “Swing for Dreams”. 

- Vòng 2: Từ khi trường công bố kết quả đến hết ngày 20/10/2021, sinh viên có tên trong 

danh sách phải gửi email cá nhân đến csr@namlongvn.com với cấu trúc: 

 Tựa đề (Subject): HOC BONG SWING FOR DREAM – NAM LONG GROUP 

 Nội dung: 

Họ và tên: ....................... – SĐT: ... 

Ngày sinh:  dd/mm/yyyy   – MSSV: ... 

Sinh viên năm ................ – Ngành: ……...........  –  Trường ... 

Viết đoạn chia sẻ về những khó khăn  nói chung và khó khăn riêng trong đại dịch Covid-

19, ước mơ tương lai của bản thân trên con đường học vấn, nguyện vọng khi được nhận 

học bổng là gì? và mong muốn đóng góp gì cho xã hội,... (Bên cạnh hỗ trợ tài chính, 

Nam Long mong muốn lắng nghe những chia sẻ cá nhân của sinh viên sđể có thể thấu 

hiểu và nếu điều kiện cho phép sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa để giúp sinh viên chắp cánh 

hiện thực hóa ước mơ của mình) 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ ngày 10/9/2021 đến 20/10/2021: Nam Long nhận danh sách sinh viên học bổng từ 

Quý nhà trường và email cá nhân của sinh viên. 

- Ngày 30/10/2021: Nam Long phản hồi kết quả học bổng đến Quý nhà trường và sinh 

viên  

- Dự kiến đầu tháng 11/2021: Nam Long tổ chức Lễ trao học bổng  
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