CÔNG TY XE MÁY HỒNG PHÚC - THIÊN PHÚC
Thương hiệu chất lượng xe máy chính hãng

“ HỒNG PHÚC - THIÊN PHÚC CHUNG SỨC PHÁT TRIỂN TRÍ VIỆT”
(Quỹ khuyến học thường niên dành cho học sinh và sinh viên nghèo hiếu học)
Ước mơ được cắp sách tới trường tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với rất nhiều

bạn sinh viên, học sinh có lòng hiếu học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con, đây
lại là một thử thách lớn trên con đường tới trường, cũng như khi bước vào giảng đường đại học.
Với mong muốn chung tay góp sức cùng xã hội trong sự nghiệp giáo dục, sát cánh cùng
các em trên mỗi bước chân, mỗi thử thách khó khăn của cuộc sống, chắp cánh ước mơ cho các

em sinh viên, học sinh với những mảnh đời không may mắn. Vào năm 2010, Ban Giám Đốc
Công ty xe máy Hồng Phúc và Công ty xe máy Thiên Phúc đã xây dựng quỹ học bổng khuyến
học “Hồng Phúc – Thiên Phúc chung sức phát triển trí Việt” với tâm huyết đóng góp một
phần nào đó để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tri thức trẻ cho trong tương lại đất nước.
Mục tiêu rõ ràng, cụ thể, lâu dài của Quỹ học bổng này là tìm kiếm và trao học bổng cho học
sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng ĐBSCL, tiếp sức cho các em trên
con đường học tập, giúp các em đủ tự tin, hành trang bước vào đời thực hiện ước mơ chính
đáng của mình là học tập, nuôi sống bản thân, gia đình và xây dựng phát triển đất nước.
A. Điều kiện xét học bổng

Dành cho tất cả các sinh viên, học sinh ( từ cấp I đến cấp III) có hòan cảnh khó khăn có

tinh thần vượt khó chuyên cần học tập tốt đạt điểm trung bình 02 học kì gần nhất từ 7 trở lên,
đối với sinh viên vừa trúng tuyển đại học phải đạt loại khá trở lên;

Có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ và Hậu Giang;

Đang theo học tại các trường tại Tp. Cần Thơ.
B. Học bổng và đối tượng xét học bổng

* Đối với sinh viên: Mỗi suất học bổng trị giá từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

cho 1 đến 4 năm liên tiếp (tương ứng 1.000.000 vnđ đến 2.500.000 vnđ /năm) tuy theo từng
hoàn cảnh gia đình.
*Lưu ý: Riêng đợt 1 do thời gian xét học bổng khá ngắn nên mỗi suất học bổng trị giá là

1.000.000 vnđ, nếu sinh viên nào có nhu cầu xét lại, trong đợt 2 vẫn có thểnộp hồ sơ xin xét lại.
* Đối với học sinh: Mỗi suất học bổng trị giá từ 500.000 đồng đến 3.000.000 triệu cho 1

năm đến 3 năm liên tiếp (tương ứng 500.000 vnđ đến 1.000.000 vnđ / năm) tuy theo từng hoàn
cảnh gia đình.
C. Nơi cấp và nhận hồ sơ xét học bổng: Hệ thống chi nhánh Công ty xe máy Hồng
Phúc và công ty xe máy Thiên Phúc
1. NINH KiỀU
2. NINH KiỀU
3. NINH KiỀU
4. NINH KiỀU
5. NINH KiỀU
6. NINH KiỀU
7. NINH KiỀU
8.NINH KIỀU
9.NINH KIỀU
10. THỐT NỐT
11. Ô MÔN
12. HẬU GIANG
13. HẬU GIANG
14. HẬU GIANG

HỒNG PHÚC YAMAHA 59 T.V.KHÉO, TTTM CÁI KHẾ

HỒNG PHÚC YAMAHA 39 A MẬU THÂN
HỒNG PHÚC YAMAHA CẦN ĐÔ
THIÊN PHÚC YAMAHA 72 TRẦN HƯNG ĐẠO
THIÊN PHÚC SYM CMT8
THIÊN PHÚC SYM NGUYỄN VĂN CỪ
THIÊN PHÚC SUZUKI 3 THÁNG 2
HỒNG PHÚC XE MÁY 69 NGUYỄN TRÃI
HỒNG PHÚC XE MÁY 109 CMT8
HỒNG PHÚC YAMAHA THỐT NỐT
HỒNG PHÚC YAMAHA Ô MÔN
HỒNG PHÚC YAMAHA CÁI TẮC
THIÊN PHÚC YAMAHA VỊ THANH
THIÊN PHÚC SUZUKI VỊ THANH

07103.811 919
07103.735 919
07106.290 679
07103.730 919
07103.768 419
07103.750 919
07103.731 919
07103.822 919
07103.734 919
07103.612 919
07103.665 919
07113.953 919
07113.582 919
07113.870 497

*Lưu ý:Mỗi sinh viên chỉ được cấp và nhận lại 01 hồ sơ, khi đi nhớ mang theo bảng tên sinh
viên, học sinh hoặc những giấy tờ xác nhận sinh viên, học sinh.
D. Hồ sơ xét học bổng gồm:
+ Giấy xin xét học bổng;
+ Bản photo: sổ hộ khẩu, bảng tên sinh viên hoặc học sinh, giấy CMND (không cần công
chứng).

+ Bài viết về hòan cảnh và những ước mơ, kế hoạch dự định trong tương lai;
+ Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hòan cảnh của địa phương;
+ Kết quả học tập của 02 học kì gần nhất hoặc giấy thông báo trúng tuyển (sao y bản chính)
+ Một số giấy tờ liên quan: tham gia các họat động xã hội cộng đồng, các cuộc thi …………..

E. Thời gian phát và nhận nộp hồ sơ:
- Đợt 01: từ 14/03/2013 đến hết 20/03/2013.
- Đợt 02: từ 15/04/2013 đến hết 15/08/2013.

F. Thời gian thông báo danh sách sinh viên, học sinh được nhận học bổng:

Đợt 1: Từ ngày 21/03/2013 đến ngày 22/03/2013 tại các chi nhánh của công ty, đồng thời công
ty sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho các bạn nào có trong danh sách nhận học bổng ( Lưu ý: Các

bạn sinh viên, học sinh nên ghi số điện thoại liên lạc chính xác, rõ ràng để nhân viên công ty
liên lạc dễ dàng, kịp thời);
Đợt 2: Từ ngày 22/08/2013 đến 30/08/2013 tại các chi nhánh của công ty, đồng thời công ty sẽ
gọi điện hoặc nhắn tin cho các bạn nào có trong danh sách nhận học bổng (Lưu ý: Các bạn sinh
viên, học sinh nên ghi số điện thoại liên lạc chính xác, rõ ràng để nhân viên công ty liên lạc dễ
dàng, kịp thời).
BAN GIÁM ĐỐC
CTY XE MÁY HỒNG PHÚC – THIÊN PHÚC

