
  
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số:              /TB-ĐHQGHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 
  

THÔNG BÁO 

Về việc xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội  

cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc 

 

 1. Mục đích xét cấp học bổng  

- Thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham 

gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà 

Nội (ĐHQGHN); Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

các nghiên cứu sinh (NCS), thực tập sinh (TTS) trong các chương trình đào tạo 

tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình 

độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công 

nghệ của ĐHQGHN.  

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh 

2.1. Đối tượng đăng ký 

Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng NCS là thí sinh có nguyện vọng dự 

tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc NCS đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại đơn 

vị đào tạo thuộc ĐHQGHN, có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc 

tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo Quy định này và Quy chế đào tạo tiến sĩ 

hiện hành của ĐHQGHN. 

2.2. Điều kiện đăng ký  

a) Tuổi không quá 40 tính đến ngày quyết định công nhận NCS; 

b) Có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ đạt tối thiểu từ 

2.8  trở lên (thang điểm 4) đối với ứng viên dự tuyển từ thạc sĩ; có điểm trung bình 

chung học tập ở bậc đại học đạt tối thiểu từ 2.8 trở lên (thang điểm 4) đối với ứng 

viên dự tuyển từ cử nhân;  

 c) Có đề cương nghiên cứu, trong đó dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt 

được kết quả đầu ra của khóa đào tạo tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian đào 

tạo, NCS là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về 

kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 

thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí 
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được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 

01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác); 

d) Có nhà khoa học có uy tín bảo trợ giới thiệu. Nhà khoa học bảo trợ 

không nhất thiết là người hướng dẫn luận án của NCS;  

đ) Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho 

NCS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I); 

e) Ngoài các điều kiện trên, ứng viên là thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo 

tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện 

hành; NCS đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, 

nghiên cứu tối thiểu 18 tháng thời gian đào tạo chuẩn theo quy định tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng. 

3. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng thực tập sinh 

3.1. Đối tượng đăng ký 

Ứng viên đăng ký học bổng TTS có thể là người ở trong hoặc ngoài nước, 

trong hoặc ngoài ĐHQGHN, có năng lực nghiên cứu tốt, đề cương nghiên cứu phù 

hợp và có nhà khoa học nhận hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu. 

3.2. Điều kiện đăng ký  

a) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật 

từ mức cảnh cáo trở lên; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu; 

c) Tuổi không quá 45 tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tính từ ngày 

quyết định công nhận học vị đến ngày đăng ký dự tuyển; 

đ) Có đề cương nghiên cứu, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung 

nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của ĐHQGHN; dự kiến kế hoạch thực hiện để 

đạt được kết quả đầu ra của khóa thực tập sau tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời 

gian thực tập, TTS là tác giả chính của các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa 

học chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus được xếp hạng từ Q2 trở lên; số 

lượng công bố tương ứng với thời gian của khóa thực tập (tối thiểu 01 bài/năm); 

e) Có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc 

nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHQGHN nhận làm người hướng dẫn; 

g) Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng 

cho TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I).  
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4. Chế độ tài chính  

4.1. NCS được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng). 

NCS được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian 

đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn 

vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho NCS.  

4.2. TTS được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng/người/năm (12 tháng). 

TTS được xét cấp học bổng trong thời gian thực tập sau tiến sĩ tại đơn vị đào tạo 

theo kế hoạch đã được phê duyệt.  

4.3. Tiến độ dự kiến cấp học bổng: 

a) Hội đồng xét học bổng của ĐHQGHN xem xét và đánh giá cấp học bổng 

định kỳ cho NCS, TTS vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm; 

b) Lần đầu (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS): Căn cứ vào kết quả 

đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên 

môn;  

c) Các lần tiếp theo (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS hoặc phần 

học bổng còn lại): Căn cứ vào đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu. NCS, 

TTS chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu 

theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được 

xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.  

4.4. Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc 

công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của NCS hoặc thời gian nghiên cứu chính 

thức theo kế hoạch của TTS thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 

12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố. 

5. Hồ sơ và quy trình xét cấp học bổng  

5.1. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng 

a) Hồ sơ xét cấp học bổng lần đầu  

- Đơn xin xét cấp học bổng lần đầu (theo mẫu Phụ lục II); 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân; 

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ kèm theo bảng điểm học tập; 

Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp. 

- Minh chứng về chuyên môn; ngoại ngữ; kinh nghiệm, thành tích nghiên 

cứu khoa học và thâm niên công tác;  
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- Đề cương nghiên cứu; 

- Thư giới thiệu của người bảo trợ nghiên cứu và người hướng dẫn; 

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện 

hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là 

công chức, viên chức); 

- Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo. 

b) Hồ sơ xét cấp học bổng các lần tiếp theo: 

- Đơn xin xét cấp học bổng trong thời gian học tập, nghiên cứu (theo mẫu 

Phụ lục III);  

- Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và kế hoạch 06 tháng tiếp theo có xác 

nhận của người hướng dẫn và người bảo trợ nghiên cứu; 

- Danh mục công trình công bố kèm theo bản photo các bài báo đã đăng; 

- Biên bản đánh giá của đơn vị chuyên môn khẳng định nội dung của các bài 

báo liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS, TTS; xác định tạp chí 

thuộc danh mục ISI/Scopus và xếp hạng của tạp chí. 

5.2. Quy trình xét cấp học bổng 

Bước 1: Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng qua Cổng thông tin học bổng 

của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://hocbong.vnu.edu.vn.  

- Thời gian đăng ký: 

+ Đợt đầu năm: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 1 đến 

17h00 ngày 31 tháng 5 hàng năm. 

+ Đợt cuối năm: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 2 đến 

17h00 ngày 30 tháng 11 hàng năm.  

- Riêng đợt cuối năm 2021, thời gian đăng ký như sau: Bắt đầu từ 08h00 

ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến 17h00 ngày 15 tháng 01 năm 2022. 

Bước 2: Đơn vị đào tạo thông báo kế hoạch và tổ chức đánh giá, thẩm định 

hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng của ứng viên (Mục 6: Quy trình đánh giá hồ sơ 

đăng ký xét cấp học bổng lần đầu; Mục 7: Xét cấp học bổng duy trì). 

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị đào tạo gửi công văn đề nghị ĐHQGHN (qua 

Ban Đào tạo) kèm theo danh sách NCS, TTS đề nghị xét cấp học bổng và các hồ 

sơ liên quan trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm. Riêng đợt cuối 

năm 2021, đơn vị đào tạo gửi công văn đề nghị ĐHQGHN trước ngày 20 tháng 01 

năm 2022. 

Bước 4: Hội đồng xét cấp học bổng của ĐHQGHN thẩm định hồ sơ, đánh 

http://hocbong.vnu.edu.vn/
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giá năng lực của ứng viên và quyết định cấp học bổng cho NCS, TTS, công bố 

công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN, của đơn vị đào tạo trước 

ngày 30 tháng 6 và ngày 30 tháng 12 hàng năm. Riêng đợt cuối năm 2021, 

ĐHQGHN công bố kết quả xét cấp học bổng trước ngày 31 tháng 01 năm 2022. 

Bước 5: ĐHQGHN công bố quyết định cấp học bổng và chuyển kinh phí 

cấp học bổng cho NCS, TTS thông qua tài khoản trực tiếp của cá nhân được cấp 

học bổng. Trường hợp NCS, TTS thuộc đối tượng không được tiếp tục xét cấp học 

bổng như ở Mục 7.2 thì ĐHQGHN dừng cấp học bổng và thông báo cho đơn vị 

đào tạo và ứng viên biết. 

Tổng hợp các mốc thời gian thực hiện quy trình xét cấp học bổng của 

ĐHQGHN như ở Phụ lục IV. 

6. Quy trình đánh giá hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng lần đầu   

6.1. Kế hoạch đánh giá hồ sơ: 

- Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển mới vào chương trình đào tạo tiến sĩ: 

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và của đơn vị đào 

tạo; 

- Đối với NCS đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ và ứng viên đăng 

ký thực tập sau tiến sĩ: Theo kế hoạch của đơn vị đào tạo. 

6.2. Thủ trưởng đơn vị đào tạo thành lập tiểu ban chuyên môn để đánh giá 

hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng của các ứng viên.  

6.3. Ứng viên trình bày đề cương và kế hoạch nghiên cứu trước tiểu ban 

chuyên môn. Thông qua hồ sơ và phỏng vấn ứng viên, tiểu ban chuyên môn đánh 

giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu, năng lực học tập, nghiên cứu, năng lực 

tiếng Anh của ứng viên và cho điểm đánh giá. Ứng viên được đề xuất xét cấp học 

bổng phải đạt tối thiểu 80/100 điểm. 

6.4. Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ, đề cương nghiên cứu và kết luận của 

tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo và đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xét 

cấp học bổng lần đầu cho NCS, TTS.  

7. Xét cấp học bổng duy trì 

7.1. Kết quả học tập, nghiên cứu được công bố và các thành tích liên quan 

khác (nếu có) là căn cứ để ĐHQGHN xem xét cấp học bổng duy trì cho NCS, TTS. 

7.2. NCS, TTS không được tiếp tục xét cấp học bổng khi thuộc 1 trong các 

trường hợp sau đây:  

a) Không tham gia sinh hoạt chuyên môn quá 06 tháng, không báo cáo về 

tiến độ và kết quả nghiên cứu theo đúng quy định; 
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b) Không chứng minh được năng lực hoàn thành kết quả đầu ra theo quy 

định tại Điểm c, Mục 2.2 của Thông báo này đối với NCS hoặc Điểm đ, Mục 3.2 

của Thông báo này đối với TTS sau khi kiểm tra tiến độ định kỳ;  

c) Vi phạm Quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN, quy định của đơn vị đào 

tạo và các nội dung trong Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN. 

8. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh, thực tập sinh 

8.1. NCS, TTS có các quyền sau: 

a) Được xét cấp học bổng của ĐHQGHN và của đơn vị (nếu có) trong thời 

gian học tập, nghiên cứu tại đơn vị đào tạo; 

b) Được ĐHQGHN và đơn vị đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để tham gia 

nghiên cứu khoa học; được trở thành thành viên của các nhóm nghiên cứu và tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các quy định của 

ĐHQGHN; 

c) Được ĐHQGHN và đơn vị đào tạo tạo ưu tiên xem xét tuyển dụng đặc 

cách theo cơ chế thu hút nhân tài; 

d) Được nhận hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình 

học tập, nghiên cứu trong trường hợp khoản tài chính đó không phải là học bổng 

toàn phần và không có mâu thuẫn giữa quyền lợi và trách nhiệm của NCS, TTS 

được nhận hỗ trợ kinh phí của ĐHQGHN theo Quy định này với quyền lợi và trách 

nhiệm của người được nhận hỗ trợ tài chính theo quy định của các tổ chức, cá nhân 

tài trợ; 

đ) Được hỗ trợ kết nối để làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uy 

tín ở trong và ngoài nước có nhu cầu nguồn nhân lực tri thức cao. 

8.2. NCS, TTS có các trách nhiệm sau: 

a) Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của ĐHQGHN, đơn vị 

đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng, phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt 

của bản thân; 

b) Cam kết tự nguyện, đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm cao với 

việc học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Quy định xét cấp học bổng của 

ĐHQGHN; 

c) Cam kết tìm hiểu để có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ học tập, 

nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các Quy định của ĐHQGHN, của đơn vị đào 

tạo, của nhóm nghiên cứu, cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định của Nhà 

nước và của ĐHQGHN; tham gia các nhóm nghiên cứu, làm việc tại các phòng thí 
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nghiệm, sinh hoạt chuyên môn, tham gia giảng dạy, trợ giảng, hỗ trợ đào tạo theo 

quy định hiện hành của ĐHQGHN; 

d) Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học và tình hình việc làm của mình sau tốt nghiệp, theo yêu cầu của đơn vị 

đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng; 

đ) Có trách nhiệm trong việc phối hợp với ĐHQGHN để quảng bá hình ảnh 

cá nhân cũng như thương hiệu của ĐHQGHN thông qua các chương trình học 

bổng mà NCS, TTS được cấp; 

e) Các công bố phải ghi tên đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN theo quy định 

và chú thích là kết quả nghiên cứu được quỹ học bổng dành cho NCS, TTS của 

ĐHQGHN tài trợ như sau: “[Họ tên đầy đủ của người nhận học bổng] cảm ơn Quỹ 

học bổng của ĐHQGHN, mã số [VNU.<năm được xét chọn>.NCS<số thứ tự của 

NCS> hoặc VNU.<năm được xét chọn>.TTS<số thứ tự của TTS>)] đã tài trợ cho 

nghiên cứu này”. 

9. Thông tin liên hệ:  

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể liên hệ các địa chỉ sau: 

9.1. Thông tin chung (quy định, chính sách): Ban Đào tạo, ĐHQGHN. 

9.2. Thông tin cụ thể (chuyên ngành đào tạo/hướng nghiên cứu, kế hoạch 

đánh giá, thẩm định hồ sơ,…): Phòng Đào tạo các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN./. 

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc (để b/c); 

- PGĐ. Nguyễn Hoàng Hải (để b/c); 

- Các đơn vị đào tạo; 

- TT DB&PTNNL (để p/h); 

- P. TT&QTTH, VP ĐHQGHN (để p/h); 

- Website của ĐHQGHN; 

- Lưu: VT, Ban ĐT, H2. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 
 

 
 

 
 

Nguyễn Đình Đức 

 



 

Phụ lục I 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHQGHN ngày      tháng       năm 2021                       

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH  

XÉT CẤP HỌC BỔNG DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH/THỰC TẬP SINH                 

CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC1 

 

Họ và tên NCS/TTS:   Giới tính: 

Ngày sinh:       Nơi sinh: 

Chuyên ngành đăng ký dự tuyển:    Mã số: 

 

Tôi đã tìm hiểu Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành và/hoặc Quy định xét cấp học bổng của 

ĐHQGHN dành cho NCS và TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc và nội quy, quy định 

của <đơn vị đào tạo>. Tôi cam kết thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Đã tìm hiểu và hiểu biết đầy đủ, sâu sắc khi đăng ký tham gia chương trình học 

bổng của ĐHQGHN dành cho NCS và TTS sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.  

2. Tự nguyện, đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm cao với việc học tập, 

nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành và/hoặc Quy định về 

xét cấp học bổng dành cho NCS và TTS sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc. 

3. Tuân thủ Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành và/hoặc Quy định về xét cấp học 

bổng của ĐHQGHN dành cho NCS và TTS sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc; 

chịu sự quản lý của đơn vị đào tạo trong thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện 

nghiêm túc Quy định của ĐHQGHN, của đơn vị đào tạo, của nhóm nghiên cứu, cũng như 

thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN. 

4. Các công bố của tôi đều ghi tên đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN và chú thích là 

kết quả nghiên cứu được quỹ học bổng dành cho NCS, TTS sau tiến sĩ có năng lực 

nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN tài trợ theo quy định. 

5. Nỗ lực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đúng thời hạn quy định. 

6. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính theo quy định của đơn vị đào tạo và của 

ĐHQGHN. 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

                                                
1 Ứng viên điều chỉnh đơn theo đúng vị trí là nghiên cứu sinh hay thực tập sinh sau tiến sĩ 



 

Phụ lục II 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHQGHN ngày      tháng       năm 2021                       

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG/KHOA ....... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP  

HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DÀNH CHO NGHIÊN CỨU 

SINH/THỰC TẬP SINH CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC 

(Lần đầu) 

 

Kính gửi:  Giám đốc ĐHQGHN  

  <Thủ trưởng đơn vị đào tạo> 

 

Họ và tên NCS/TTS:   ngày sinh: 

là NCS/TTS khóa          được công nhận theo Quyết định số              của  

Chuyên ngành:    Mã số: 

 

 Tôi xin đăng ký xét cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho NCS và TTS sau tiến sĩ có 

năng lực nghiên cứu xuất sắc với các thành tích cụ thể như sau: 

1.  Điểm đánh giá của Tiểu ban chuyên môn đạt            điểm.           

2. Về thành tích nghiên cứu khoa học: Đã công bố      công trình khoa học (có danh mục 

và bản sao các công trình kèm theo); 

 

Kèm theo đơn này là hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng NCS/TTS và hồ sơ xét chọn của đơn 

vị đào tạo. 

  

Với các thành tích đạt được như trên, kính đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét cấp học 

bổng lần đầu cho tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của nhà khoa học bảo trợ 

nghiên cứu và người hướng dẫn 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của đơn vị đào tạo 

 



 

Phụ lục III 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHQGHN ngày      tháng       năm 2021                       

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG/KHOA ....... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU ĐỀ NGHỊ 

XÉT CẤP HỌC BỔNG DUY TRÌ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DÀNH CHO 

NGHIÊN CỨU SINH/THỰC TẬP SINH CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC 

Lần: .......... 

 

Kính gửi:  Giám đốc ĐHQGHN  

  <Thủ trưởng đơn vị đào tạo> 

 

Họ và tên NCS/TTS:   ngày sinh: 

là NCS/TTS khóa          được công nhận theo Quyết định số              của  

Chuyên ngành:    Mã số: 

Trong thời gian học tập và nghiên cứu từ ..(*).... đến nay, tôi đã đạt được những thành 

tích sau đây: 

1. Đã công bố      công trình khoa học trên tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus, cụ thể: 

<danh mục các công trình ghi theo quy cách sau: Tác giả (năm công bố), “Tên bài”, Tạp 

chí Tập (số), xếp hạng tạp chí, trang đăng đầu – trang đăng cuối > 

Bản sao các công trình trên gửi kèm theo đơn này. 

2. Các thành tích khác (nếu có). 

3. Tôi luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế đào tạo tiến 

sĩ cũng như quy định về chương trình học bổng dành cho NCS và thực tập sau tiến sĩ có năng lực 

nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN và các quy định của đơn vị đào tạo. 

Tôi đã được cấp học bổng .... lần với tổng số kinh phí là ....... (đối với NCS/TTS đã được 

cấp học bổng). 

Với các thành tích đạt được như trên, kính đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét cấp học 

bổng lần ..... cho tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của nhà khoa học bảo trợ 

nghiên cứu và người hướng dẫn 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của đơn vị đào tạo 

 

 

(*): tính từ thời điểm nhận học bổng lần gần nhất.  



 

Phụ lục IV 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHQGHN ngày      tháng       năm 2021                       

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG 

CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

1. Kế hoạch đợt cuối năm 2021 

STT Công việc Thời gian  

1 Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng 
08h00 ngày 01/12/2021  

đến 17h00 ngày 15/01/2022 

2 
Đơn vị đào tạo tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ đề 

nghị xét cấp học bổng của ứng viên 
Theo kế hoạch của đơn vị 

3 

Đơn vị đào tạo gửi công văn đề nghị ĐHQGHN (qua 

Ban Đào tạo) kèm theo danh sách NCS, TTS đề nghị 

xét cấp học bổng và các hồ sơ liên quan 

Trước ngày 20/01/2022 

4 

Hội đồng xét cấp học bổng của ĐHQGHN thẩm định 

hồ sơ, đánh giá năng lực của ứng viên và quyết định 

cấp học bổng cho NCS, TTS, công bố công khai danh 

sách NCS, TTS được cấp học bổng 

Trước ngày 31/01/2022 

2. Kế hoạch hàng năm (Áp dụng từ đợt đầu năm 2022) 

STT Công việc Đợt đầu năm Đợt cuối năm 

1 
Ứng viên đăng ký xét cấp học 

bổng 

- Bắt đầu từ ngày đăng ký 

dự tuyển sau đại học đợt 1;  

- Kết thúc: 17h00 ngày 31/5 

- Bắt đầu từ ngày đăng ký dự 

tuyển sau đại học đợt 2;  

- Kết thúc: 17h00 ngày 30/11 

2 

Đơn vị đào tạo tổ chức đánh 

giá, thẩm định hồ sơ đề nghị 

xét cấp học bổng của ứng 

viên 

Theo kế hoạch của đơn vị Theo kế hoạch của đơn vị 

3 

Đơn vị đào tạo gửi công văn 

đề nghị ĐHQGHN (qua Ban 

Đào tạo) kèm theo danh sách 

NCS, TTS đề nghị xét cấp 

học bổng và các hồ sơ liên 

quan 

Trước ngày 15/6 Trước ngày 15/12 

4 

Hội đồng xét cấp học bổng 

của ĐHQGHN thẩm định hồ 

sơ, đánh giá năng lực của ứng 

viên và quyết định cấp học 

bổng cho NCS, TTS, công bố 

công khai danh sách NCS, 

TTS được cấp học bổng 

Trước ngày 30/6 Trước ngày 30/12 
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