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QUY CHẾ HỌC BỔNG SPE, NĂM HỌC 2021-2022 

SCHOLARSHIP SCHEME, ACADEMIC YEAR 2021-2022 

Dành cho sinh viên Đại học là thành viên của hiệp hội Kỹ Sư Dầu Khí Việt Nam  

For student member of the Society of Petroleum Engineers, Vietnam Section 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

HCMC, November 29,2021 

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT: 

CRITERIA: 

CATEGORY A 

• Sinh viên năm 3, năm 4. 

3rd & 4th Year Students. 

• Sinh viên là thành viên của SPE, có thành tích học tập xuất sắc, tham gia đầy đủ và tích cực 

các hoạt động ngoại khóa và của SPE Việt Nam.  

SPE student members with outstanding academic results & active participator in 

extracurricular activities, especially SPE VN activities.  

• Sinh viên chuyên ngành hoăc đang theo đuổi ngành dầu khí. 

Students who major in Oil & Gas or are pursuing Oil and Gas industry. 

CATEGORY B 

• Sinh viên là thành viên của SPE, có thành tích học tập tốt.  

Active SPE student members with good academic results. 

• Sinh viên có hoàn cảnh khó khan được chứng nhận bởi nhà trường hoặc cố vấn khoa. 

Students with financial difficulties, certified by the University or Faculty Advisor. 

• Sinh viên chuyên ngành hoăc đang theo đuổi ngành dầu khí. 

Students who major in Oil & Gas or are pursuing Oil and Gas industry. 

 

II. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG  

SCHOLARSHIP: 

CATEGORY A 

• 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 12.000.000 VND bằng tiền mặt.  

2 scholarships of 12 MIL VND in cash. 

CATEGORY B 

• 1 suất học bổng trị giá 8.000.000 VND bằng tiền mặt. 

1 scholarship of 8 MIL VND in cash. 
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III. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG BẰNG TIẾNG ANH BAO GỒM:  

SCHOLARSHIP APPLICATION, IN ENGLISH, INCLUDES: 

1. Thư yêu cầu học bổng. 

Application Letter. 

2. Sơ yếu lí lịch. 

Curriculum Vitae. 

3. Một bản tường trình nêu rõ khó khăn về tài chính, có xác nhận của trường hoặc cố vấn 

khoa. Chỉ áp dụng nếu đăng ký cho category B. 

A statement stating financial hardship, certified by the university or faculty advisor. Only 

required if applying for category B 

4. Một bài luận theo chủ đề sau: 

One essay covers the following topics:  

• What do you think about SPE Vietnam as a professional society? 

• How SPE changes your college experience? 

• How do you see Oil and Gas industry in the near future? 

Yêu cầu: bài luận tự viết ngắn hơn 250 chữ, có đầy đủ trích dẫn, tham chiếu. Hồ sơ sẽ 

bị loại nếu bài luận bị phát hiện có hành vi sao chép hoặc không chú thích, trích dẫn đầy 

đủ.  

Format: Essay should not be longer than 250 words with appropriate citations, in-text 

references, and end-of-text references. This should be an individual work. Any sign of 

plagiarism will be subjected to disqualification. 

5. Mã số thành viên SPE và ngày tham gia. 

SPE membership number & joining date. 

6. Danh sách các hoạt động ngoại khóa (bao gồm các hoạt động của SPE). 

List of extracurricular activities (including SPE activities). 

7. Ngành, Bảng điểm  

Major and GPA/Transcript  

 

IV. QUI TRÌNH XÉT HỌC BỔNG (SCHOLARSHIP SELECTION PROCEDURE): 

1. Sinh viên đạt yêu cầu gửi hồ sơ dạng nén về Ban Điều Hành Quỹ theo địa chỉ email 

nghia.t.tran.pe@gmail.com trước 24:00h ngày 21/12/2021.  

Qualified students will send their archived application to SPE Scholarship Committee before 

24:00hr, 16/12/2021.  

Vui lòng viết email với tiêu đề là: SPE Scholarship Application, Tên SV, Tên Trường. Ví dụ: 

SPE Scholarship Application, Nguyen Van A, HUMG.  

Email’s Subject must include: SPE Scholarship Application, Student Name, and University 

Name. Example: SPE Scholarship Application, Nguyen Van A, HUMG. 

mailto:nghia.t.tran.pe@gmail.com
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Ban điều hành quỹ học bổng sẽ chọn các hồ sơ đạt yêu cầu vào vòng trong để đánh giá và 

trao học bổng. Dự kiến học bổng sẽ được trao trong học kì 2, năm học 2021-2022.  

Qualified candidates will be selected for final round evaluation. The scholarship award is 

tentatively scheduled for the second semester of the 2021-2022 academic year.  

V. MỘT SỐ LƯU Ý: 

NOTES: 

1. BĐH Quỹ sẽ không xem xét các hồ sơ nộp sau hạn chót hoặc không tuân thủ quy chế học 

bổng này  

The Committee reserves the right to reject applications received after the deadline or not 

adhering to this scheme. 

2. BĐH Quỹ có thể thay đổi nội dung quy chế xét chọn học bổng này mà không báo trước.  

The Committee reserves the right to amend its scholarship provision without notice.  

3. BĐH Quỹ có quyền rút lại học bổng đã trao cho sinh viên nếu phát hiện hồ sơ của sinh viên 

không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của quy chế này.  

The Committee reserves the right to revoke the scholarship given to a student who is 

subsequently ineligible or not adhering to this scheme.  

4. Các thắc mắc liên quan đến học bổng, vui lòng thể liên hệ với BĐH Quỹ qua email 

nghia.t.tran.pe@gmail.com. 

Any questions regarding this scholarship scheme, kindly contact SPE Scholarship Committee 

at nghia.t.tran.pe@gmail.com. 

 

Trân trọng, 

Sincerely, 

 

 

Ban Điều hành Quỹ học bổng 

SPE Vietnam Scholarship Committee 

mailto:nghia.t.tran.pe@gmail.com
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