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1. Mục đích của tài liệu này 

- Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp các thông tin cần biết về Học bổng Kiến tạo bao gồm thông tin về học 

bổng, đối tượng học bổng hướng đến, cách thức ứng tuyển cũng như các tiêu chí đánh giá, lựa chọn ứng viên trao 

học bổng. 

- Những người cần đọc tài liệu này bao gồm các em Học sinh muốn ứng tuyển, các bậc Phụ huynh muốn giới thiệu 

các bạn Học sinh phù hợp với tiêu chí lựa chọn của học bổng, các nhà trường nơi có những Học sinh nằm trong 

đối tượng mà học bổng hướng tới. 

2. Giới thiệu về Hệ thống Giáo dục Vinschool 

- Vinschool là hệ thống giáo dục không lợi nhuận, liên cấp từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông do Tập đoàn 

Vingroup đầu tư phát triển. Sau gần 09 năm hoạt động, Vinschool đã trở thành Hệ thống Giáo dục lớn nhất Việt 

Nam và chính thức được cấp chứng nhận kiểm định bởi Hội đồng các trường quốc tế CIS - The Council of 

International Schools với các cụm trường Vinschool Times City, Vinschool The Harmony (Hà Nội) và Vinschool 

Central Park (TP Hồ Chí Minh). Với sự tin tưởng và tín nhiệm của Học sinh và Phụ huynh, từ 200 Học sinh vào 

năm 2013, hiện nay Vinschool đã thu hút được hơn 42.000 học sinh tại 47 cơ sở trên toàn quốc trường trong cả 

nước. 

- Với lợi thế là một hệ thống giáo dục không vì lợi nhuận, Vinschool có điều kiện tập trung phát triển chương trình, 

chất lượng giáo viên, cũng như đầu tư cơ sở vật chất để tạo dựng một môi trường học tập tốt nhất cho Học sinh. 

Bên cạnh đó, Vinschool cũng liên tục triển khai các dự án thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng, như Giải chạy 

vì Giáo dục (EduRun) đã quyên góp tiền xây dựng được 06 điểm trường cho các bạn nhỏ ở các khu vực còn 

nhiều khó khăn và sẽ xây tiếp 02 điểm trường trong năm học 2022-2023. 

- Quý vị có thể xem thêm các thông tin chi tiết về Vinschool tại website: https://vinschool.edu.vn/ 

3. Giới thiệu về Chương trình Học bổng Kiến tạo 

- Chương trình Học bổng Kiến tạo là một dự án từ thiện giáo dục của Vinschool, được xây dựng dựa trên ý tưởng 

làm thế nào để Vinschool có thể giúp các em Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học, có ý chí vươn lên 

được tiếp cận với các chương trình và phương pháp giáo dục hiện đại, từ đó kiến tạo cho các em một nền tảng tri 

thức vững chắc để thành công trong tương lai.  

- Tham gia chương trình này, các em Học sinh sẽ được rút ngắn khoảng cách về điều kiện giáo dục với các bạn 

Học sinh ở những thành phố lớn. Các em sẽ được trao cơ hội học tập tương tự như các bạn nhỏ có điều kiện khác, 

từ đó giúp tạo tiền đề để các em có thể vươn lên và đạt được ước mơ của mình. 

https://vinschool.edu.vn/
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1. Độ tuổi/lớp học 

Đối tượng được tham gia ứng tuyển học bổng kiến tạo là các Học sinh học lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (là học 

sinh lớp 9, 10 năm học 2022-2023). 

2. Kết quả học tập  

- Học sinh ứng tuyển học bổng cần có kết quả xếp loại Học lực Giỏi và Hạnh kiểm tốt trong tất cả các năm học 

THCS, tính đến thời điểm hiện tại. 

3. Hoàn cảnh gia đình 

- Chương trình Học bổng Kiến tạo là học bổng từ thiện nên sẽ tập trung hỗ trợ các em Học sinh có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, không thể đầu tư học hành cho con cái. Đó có thể là gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; gia 

đình có bố hoặc mẹ mất sức lao động sớm; gia đình mà con không được sống cùng cha mẹ, không có người hỗ 

trợ, định hướng trong học tập. 

- Dựa vào mô tả điều kiện gia đình trong hồ sơ ứng tuyển và qua tìm hiểu với nhà trường nơi Học sinh học, hoặc 

tìm hiểu qua chính quyền địa phương, Hội đồng xét học bổng sẽ đánh giá để xác định Học sinh có thuộc đối tượng 

được xét học bổng hay không. 
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1. Số lượng học bổng 

Tổng số lượng học bổng trong giai đoạn 1 (2020-2022) là 100 suất. Năm học 2020-2021, chương trình đã trao 

68 suất học bổng cho Học sinh. Năm học 2022 – 2023, Chương trình sẽ trao tiếp 40 suất học bổng dành cho Học 

sinh. 

2. Quyền lợi của Học sinh được nhận học bổng 

- Được Vinschool cấp máy tính xách tay làm công cụ để học tập, tương tác với thầy cô và tiếp cận nguồn tài liệu 

học tập phong phú. 

- Được Vinschool hỗ trợ lắp đặt mạng Internet tại nhà và trả chi phí Internet cố định hàng tháng để giúp Học 

sinh thuận tiện học tập và kết nối. 

- Được giáo viên của Vinschool trực tiếp giảng dạy một số môn học theo định hướng học tập của Học sinh. 

- Được một giáo viên của Vinschool cố vấn và một Học sinh Vinschool đồng hành, giúp định hướng về lộ trình 

học tập và phát triển của Học sinh đến cuối cấp bậc học THPT. 

- Được hỗ trợ 700,000 đồng/tháng chi phí sinh hoạt để có thể mua sách vở, hoặc giúp các em chi trả một số khoản 

phí sinh hoạt hàng tháng. 

3. Thời gian hiệu lực của học bổng 

- Học bổng có hiệu lực từ thời điểm Học sinh được cấp học bổng cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. 

4. Điều kiện duy trì học bổng 

- Để duy trì học bổng, Học sinh cần đảm bảo các tiêu chí và điều kiện theo quy định của Chương trình (thông tin 

cụ thể được làm rõ trong mục V – Tiêu chí duy trì học bổng). 

5. Cách thức hỗ trợ Học sinh học tập 

- Mỗi Học sinh sẽ được một Cán bộ/Giáo viên của Vinschool hỗ trợ, cố vấn trong suốt thời gian học bổng, nhằm 

giúp định hướng cho các em về lộ trình học tập và phát triển bản thân. 

- Đầu năm học, Giáo viên cố vấn của Vinschool sẽ cùng trao đổi với Học sinh về Kế hoạch học tập cho cả năm 

học, bao gồm các nội dung, hình thức học tập và cách thức hỗ trợ, đánh giá kết quả học tập. 

- Kế hoạch học tập cá nhân được thiết kế riêng cho từng em để đáp ứng nhu cầu, mong muốn cũng như phù hợp 

với năng lực học tập và định hướng phát triển của các em; kế hoạch này không bao gồm các nội dung học tập bắt 

buộc tại trường của Học sinh. 
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- Hàng tháng Giáo viên cố vấn của Vinschool sẽ có các buổi gặp gỡ trực tuyến để đánh giá tiến độ và kết quả thực 

hiện kế hoạch học tập của Học sinh đồng thời tư vấn, hỗ trợ giải đáp các băn khoăn, vướng mắc các em đang gặp 

phải. 

- Mỗi năm học, Giáo viên cố vấn của Vinschool sẽ gặp trực tiếp Học sinh tối thiểu một lần để thầy trò giao lưu, 

tăng tính gắn kết. Bất cứ khi nào Học sinh gặp vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến việc học tập, các em có thể liên 

hệ với Giáo viên cố vấn để được hỗ trợ. 

- Ngoài Giáo viên cố vấn, mỗi Học sinh nhận học bổng còn được “bắt cặp” với được một bạn Học sinh của 

Vinschool. Bạn Học sinh Vinschool sẽ đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ bạn Học sinh nhận học bổng trong suốt thời 

gian học bổng để cùng nhau phấn đấu, tiến bộ. 

 

1. Tiêu chí đánh giá xét học bổng 

- Học sinh được lựa chọn trao học bổng dựa trên các tiêu chí: 

❖ Kết quả học tập và rèn luyện các năm học THCS (tính đến năm học hiện tại của Học sinh); 

❖ Thành tích cá nhân nếu có (giải thưởng các cuộc thi, thư khen ngợi ….); 

❖ 01 bài viết luận khoảng 500 từ giới thiệu về bản thân, năng lực học tập, và mong muốn của Học sinh trở thành 

người như thế nào sau 10 năm nữa; 

❖ 02 thư giới thiệu của thầy/cô hoặc người biết rõ về hoàn cảnh gia đình, năng lực của Học sinh; 

❖ 01 thư của PHHS chia sẻ với Hội đồng xét học bổng về điều kiện gia đình và sự quan tâm, mong muốn của gia 

đình đối với tương lai phát triển của con mình; 

Kết quả phỏng vấn (gặp mặt trực tiếp hoặc online) với Học sinh và PHHS (chỉ thực hiện đối với Học sinh được 

chọn vào vòng phỏng vấn). 

2. Thời hạn đăng ký và xét duyệt 

- Việc tổ chức xét duyệt Học bổng cho năm học 2022-2023 được thực hiện với các mốc thời gian như sau: 

Hạn tiếp nhận hồ sơ đăng kí 15/8/2022 

Công bố kết quả Vòng 1 (vòng xét hồ sơ) 20/8/2022 

Tổ chức phỏng vấn Vòng 2 Từ 20/8/2022 đến 31/8/2022 

Công bố kết quả cấp học bổng 5/9/2022 

Tổ chức trao học bổng 20 - 21/9/2022 
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3. Quy trình đăng ký và xét duyệt 

- Thông tin học bổng được công bố công khai trên website, fanpage của Vinschool và các phương tiện thông tin 

đại chúng khác. 

- Cổng tiếp nhận hồ sơ năm 2022 được mở vào ngày 22/7/2022. 

- Việc xét duyệt học bổng được tổ chức theo 2 vòng: 

❖ Vòng 1: Xét hồ sơ 

❖ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp (gặp mặt hoặc online) với Học sinh và PHHS (chỉ thực hiện đối với Học sinh được 

chọn vào vòng phỏng vấn). 

4. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký xin học bổng 

- Học sinh có mong muốn được xét cấp học bổng cần chuẩn bị hồ sơ (bản mềm), với các bản sao chưa cần công 

chứng ở vòng hồ sơ. 

- Hồ sơ bao gồm các thông tin cá nhân và các văn bản như ở mục “Tiêu chí đánh giá xét học bổng”. 

- Học sinh Đăng ký qua email: Học sinh gửi Hồ sơ đăng ký bản mềm qua email của chương trình: 

● Địa chỉ hòm thư điện tử: hocbongkientao@vinschool.edu.vn 

● Tiêu đề email ghi rõ: Hồ sơ đăng ký Học bổng Kiến tạo năm 2022 – (Tên học sinh) 

● Thông tin người hỗ trợ về thông tin: Chị Bùi Thị Thu Hằng; Số điện thoại: 0973286675 

5. Hội đồng xét duyệt 

- Hội đồng xét duyệt cấp học bổng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Vinschool, đại diện Ban 

giám hiệu Trường Vinschool, đại diện giáo viên, chuyên gia giáo dục…  

- Hội đồng xét duyệt có nhiệm vụ đánh giá, đề xuất danh sách Học sinh được cấp học bổng. Tổng giám đốc Hệ 

thống giáo dục Vinschool phê duyệt kết quả cuối cùng.  

6. Quy trình trao đổi, thông báo kết quả 

- Sau khi có kết quả xét duyệt của mỗi vòng, Học sinh sẽ được đại diện của Hệ thống giáo dục Vinschool thông tin 

về kết quả xét duyệt (gửi thông báo kết quả và/hoặc gọi điện). 

- Với những trường hợp được chọn cấp học bổng, Học sinh và gia đình sẽ xác nhận việc nhận học bổng (trong vòng 

01 tuần kể từ khi được thông báo từ Vinschool) để Ban điều hành chương trình học bổng tiếp tục các bước chuẩn 

bị về chuyên môn cho việc hỗ trợ học tập, tài chính cho Học sinh.   

 

 

 

 

mailto:hocbongkientao@vinschool.edu.vn
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1. Tiêu chí đánh giá để được duy trì học bổng 

Để duy trì học bổng, Học sinh cần đáp ứng được các tiêu chí sau: 

- Duy trì kết quả học tập và rèn luyện tốt tại trường; cụ thể Học sinh phải duy trì kết quả rèn luyện đạo đức ở mức 

Tốt và điểm trung bình năm học tất cả các môn từ 8.0 trở lên. 

- Thực hiện tốt kế hoạch học tập cá nhân, bao gồm các yêu cầu tối thiểu dưới đây (nhưng không giới hạn): 

❖ Tham gia tích cực ở các buổi học tập/nói chuyện với giáo viên Vinschool. Tích cực tự học với các nguồn 

học liệu được cung cấp bởi chương trình; 

❖ Hoàn thành tối thiểu 90% kế hoạch học tập cá nhân đã thống nhất với Giáo viên cố vấn của Vinschool 

ở thời điểm đầu năm học; 

❖ Được Giáo viên cố vấn đánh giá xứng đáng tiếp tục nhận học bổng (thông qua báo cáo hàng tháng và 

báo cáo, đề xuất cuối năm học). 

- Trường hợp Học sinh không đạt cả hai điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện tại trường và kết quả thực hiện kế 

hoạch học tập cá nhân, học bổng sẽ dừng luôn từ năm học kế tiếp.  

- Nếu một trong hai điều kiện không đạt, tùy trường hợp Học sinh sẽ được cho thêm một học kì để cải thiện trước 

khi Hội đồng học bổng quyết định tiếp tục hay tạm dừng việc cấp học bổng. 

2. Hình thức đánh giá 

- Việc đánh giá để được duy trì học bổng dựa trên: 

❖ Kết quả học tập và rèn luyện tại trường; 

❖ Báo cáo hàng tháng, cuối kì và cuối năm của Giáo viên cố vấn; 

❖ Báo cáo tự đánh giá cuối kì/cuối năm của Học sinh về kế hoạch học tập cá nhân; 

❖ Nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm lớp tại trường đang theo học. 

3. Trao đổi kết quả đánh giá 

- Hàng tháng, Giáo viên cố vấn của Vinschool sẽ có trao đổi với Học sinh, Phụ huynh Học sinh về tình hình của 

Học sinh đối với việc thực hiện bản kế hoạch học tập cá nhân đã được xây dựng cho cả năm học. 

- Đại diện Ban điều hành chương trình học bổng có thể trao đổi với Học sinh, Phụ huynh Học sinh khi cần thiết, 

căn cứ vào việc xem xét các báo cáo đánh giá hoặc đề xuất của mentors. 

- Trước ngày 15/7/2023, Phụ huynh và Học sinh sẽ được nhận thông báo chính thức bằng văn bản từ Ban điều hành 

chương trình học bổng đối với kết quả xét duyệt duy trì học bổng cho năm học tiếp theo. 

 


