Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” thông báo chương trình xét cấp học bổng
năm 2014
Ban Điều hành Quỹ trân trọng thông báo chương trình xét cấp học bổng năm 2014. 100 suất học bổng toàn
phần trị giá 11.000.000 đồng/1 năm học/1 sinh viên và hỗ trợ các em trong suốt thời gian học đại học, dành
cho đối tượng học sinh giỏi thi đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng
theo học.
Thời gian nhận hồ sơ từ 01/08/2014 đến hết 20/09/2014.Thông tin chi tiết về tiêu chí, điều kiện và thủ tục nộp hồ
sơxem tại website:www.thapsangniemtin.vn
Nơi nhận hồ sơ: QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3.942.6800 (máy lẻ: 1494 hoặc 1544) Fax: (84.4) 3.942.6796
Email: hocbong@pvcombank.com.vn
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/05/2007.Sau gần 4 năm hoạt động hiệu quả, tháng 1/2011 Quỹ
được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép chính thức thành lập và công nhận Điều lệ hoạt động của một Quỹ xã hội hóa. Hiện
nay, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng công ty CP
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN (PTSC) và Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cùng quản
lý, điều hành Quỹ.
7 năm qua, Quỹ đã hỗ trợ cho hơn 650 sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước có cơ hội đến với giảng đường
đại học.Đến nay, hơn 200 em đã ra trường có việc làm ổn định, nhiều em được đi du học. Không chỉ hỗ trợ các em
về mặt vật chất, Quỹ còn luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống, giúp các em trang bị kiến thức, kỹ năng
mềm, sự tự tin và những hành trang cần thiết bước vào đời.
Ban Điều hành Quỹ

