BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3920 /BGDĐT-GDCTHSSV
V/v triển khai Học bổng Honda dành
cho sinh viên năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các học viện, trường đại học (theo danh sách đính kèm).
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; nhằm khuyến khích, nâng cao
tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai Học bổng Honda
(Honda Award) năm 2021 dành cho sinh viên các học viện, trường đại học (theo
danh sách đính kèm), cụ thể như sau:
1. Đối tượng, điều kiện ứng tuyển
a) Là sinh viên 02 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp năm 2021 (gọi chung là sinh
viên), dưới 25 tuổi và có điểm rèn luyện từ khá trở lên của năm học 2020-2021.
b) Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 01 trong 03 điều kiện sau:
- Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc
điểm trung bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;
- Đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường;
- Đạt giải trong Kỳ thi quốc gia Olympic các môn học trong thời gian học đại học.
Trong trường hợp các sinh viên có thành tích ngang nhau, sẽ ưu tiên sinh
viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
2. Số lượng và cơ cấu học bổng
2.1. Dành cho sinh viên thuộc khối khoa học, kỹ thuật
a) Học bổng xuất sắc:
- Học bổng Honda Y-E-S: Số lượng 3 suất, mỗi suất bao gồm: học bổng trị
giá 70 triệu VNĐ và 01 xe máy Honda Vision.
- Trong vòng 04 năm kể từ khi nhận được Học bổng Honda Y-E-S, các sinh
viên này còn có cơ hội nhận được Học bổng Y-E-S Plus:
+ Học bổng 235 triệu VNĐ khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham
gia thực tập tối thiểu 01 năm tại Nhật Bản;
+ Học bổng 165 triệu VNĐ khi tham gia thực tập từ tối thiểu 10 tuần đến
không quá 01 năm tại Nhật Bản;
+ Học bổng 70 triệu VNĐ sau khi kết thúc khóa thực tập, tiếp tục nghiên
cứu sau đại học tại Nhật Bản.
b) Học bổng khuyến khích: Số lượng 100 suất, mỗi suất bao gồm học bổng
trị giá 10 triệu VNĐ.
2.2. Dành cho sinh viên thuộc khối ngành khác
a) Học bổng xuất sắc: Số lượng 3 suất, mỗi suất bao gồm: học bổng trị giá
20 triệu VNĐ và 1 xe máy Honda Vision.
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b) Học bổng khuyến khích: Số lượng 80 suất, mỗi suất bao gồm học bổng
trị giá 8 triệu VNĐ.
2.3. Quyền lợi chung
- Tất cả sinh viên có hồ sơ hợp lệ tham gia xét học bổng Honda Award và
đồng ý ứng tuyển chương trình thực tập sinh trong Đơn ứng tuyển đều được lựa
chọn vượt qua vòng loại hồ sơ khi tham gia Chương trình Thực tập sinh (dự
kiến diễn ra vào tháng 12/2021) và trải nghiệm Chương trình tham quan nhà
máy Honda tại Việt Nam.
- Sinh viên có hồ sơ tham gia xét học bổng hợp lệ sẽ nhận được 01 phiếu thay
dầu miễn phí tại tất cả các Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm
(HEAD) của Honda Việt Nam và được gửi qua địa chỉ thư điện tử mà thí sinh đăng ký.
3. Hồ sơ tham gia xét học bổng
a) Đơn ứng tuyển Học bổng Honda (theo mẫu đính kèm).
b) 01 bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có công
chứng).
c) 01 ảnh 4 x 6 (chụp không quá 06 tháng).
d) Bảng điểm rèn luyện của năm học 2020-2021 có xác nhận nhà trường
(ký, đóng dấu).
đ) Bảng điểm trung bình các năm học (theo thang điểm 10) hoặc bảng điểm trung
bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 04) trở lên (có dấu xác nhận của nhà trường).
e) Các báo cáo nghiên cứu khoa học (có dấu xác nhận của nhà trường/chữ
ký của giáo viên hướng dẫn).
f) Bằng khen, giấy chứng nhận, học bổng liên quan (phô tô, có dấu xác
nhận của nhà trường).
g) Các giấy tờ khác (ví dụ: Giấy chứng nhận hộ nghèo của phường/xã (nếu
có), ảnh hoạt động xã hội, ngoại khóa…).
Lưu ý:
Hồ sơ được nộp theo 1 trong 2 cách sau:
- Nộp hồ sơ bản cứng: Bìa hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ tham gia xét Học bổng
Honda”) và gửi bản mềm qua địa chỉ email: HocbongHonda@honda.com.vn,
(Tiêu đề email ghi rõ “Tên thí sinh tham gia Học bổng Honda”) trước ngày
01/11/2021 (tính theo ngày nộp hồ sơ bản cứng dấu bưu điện) về Văn phòng quản
lý Học bổng Honda
- Nộp hồ sơ online qua link https://forms.gle/VfKET6CYtDit9KW58 trước
ngày 01/11/2021.
4. Quy trình xét học bổng
a) Vòng 1: Xét chọn 186 sinh viên có kết quả hồ sơ cao nhất tính từ trên
xuống (gồm 103 sinh viên thuộc khối khoa học, kỹ thuật và 83 sinh viên thuộc
khối ngành khác) để vào vòng 2.
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b) Vòng 2: Các sinh viên được lựa chọn tại vòng 1 sẽ tham gia thi viết luận.
Sau đó chọn 30 sinh viên có kết quả tốt nhất tại vòng 2 (gồm 15 sinh viên thuộc
khối khoa học, kỹ thuật và 15 sinh viên thuộc khối ngành nghề khác) sẽ vào vòng 3.
c) Vòng 3: Các sinh viên được lựa chọn tại vòng 2 sẽ tham gia phỏng vấn.
Sau đó chọn 06 sinh viên (gồm 03 sinh viên thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật
và 03 sinh viên thuộc khối ngành nghề khác) có kết quả tốt nhất sẽ được chọn để
trao Học bổng xuất sắc.
5. Để có thể triển khai Học bổng Honda đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đề nghị các học viện, trường đại học:
a) Giới thiệu, phổ biến Học bổng Honda đến sinh viên thông qua các
phương tiện truyền thông hiện có của nhà trường: Bảng tin điện tử (nếu có),
website của trường, Fanpage, các câu lạc bộ sinh viên, Đoàn Thanh niên…;
b) Tổng hợp danh sách (bao gồm: họ và tên, năm sinh, sinh viên năm mấy,
khoa/ngành, email, số điện thoại liên hệ) và xác nhận hồ sơ cho sinh viên đủ điều
kiện tham gia xét Học bổng;
c) Tổng hợp danh sách, gửi hồ sơ bản cứng của sinh viên về Văn phòng
Quản lý Học bổng Honda, Công ty Honda Việt Nam, Phúc Thắng, Phúc Yên,
Vĩnh Phúc và gửi bản mềm qua email HocbongHonda@honda.com.vn;
d) Phối hợp cùng Văn phòng Quản lý Học bổng Honda trong việc trao tặng
Học bổng đến các sinh viên được nhận Học bổng; tạo điều kiện để Văn phòng
Quản lý Học bổng Honda được sử dụng thông tin, hình ảnh của sinh viên, nhà
trường vào mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Học bổng Honda trên các
phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định của pháp luật.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh
viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Đ/c Nguyễn Thanh Hương,
Chuyên viên chính, ĐT: 0912323781, Email: nt_huong@moet.gov.vn); Văn phòng Quản
lý Học bổng Honda, Công ty Honda Việt Nam, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (Đ/c
Dương Thị Thương Huyền, Cán sự chính, ĐT: 0918005388, Email:
HocbongHonda@honda.com.vn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Ngô Thị Minh (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Phúc (để b/c);
- TT. Hoàng Minh Sơn (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Công ty Honda Việt Nam (để ph/h);
- Đăng Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân An Việt
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DANH SÁCH
Các học viện, trường đại học tham gia Học bổng Honda năm 2021
(Kèm theo Công văn số

/BGDĐT-GDCTHSSV ngày

tháng 9 năm 2021)

I- Khối khoa học, kỹ thuật:
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh.
5. Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.
7. Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
8. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
9. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
10. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
1.
2.
3.
4.

II- Khối ngành khác:
11. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
12. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh.
13. Trường Đại học Hà Nội.
14. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội.
16. Trường Đại học Ngoại thương.
17. Học viện Ngân hàng.
18. Học viện Tài chính.

