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V/v chọn ứng viên đề nghị xét chọn
trao học bổng Lương Văn Can năm
học 2022-2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Công văn số 04-2022/CV-QLVC ngày 04
tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Quản lý Quỹ Học bổng Lương Văn Can (gửi kèm
theo). Theo đó, hiện nay, Quỹ Học bổng Lương Văn Can đang tìm kiếm các ứng viên
xuất sắc để trao học bổng (năm học 2022-2023) dành cho học sinh ưu tú, ưu tiên cho
học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở
vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện Công văn số 04-2022/CV-QLVC của Hội đồng Quản lý Quỹ Học
bổng Lương Văn Can, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo, phổ biến
rộng rãi Công văn này, bằng nhiều hình thức phù hợp (đăng website, thông báo qua
các buổi sinh hoạt tập trung, qua các nhóm zalo...) đến các em học sinh của đơn vị biết
về các thông tin có liên quan để thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng.
Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng, đề nghị
xem tại website của Quỹ: www.lvcfund.org.vn (mục Học bổng).
Học sinh có nhu cầu và đủ điều kiện xin xét cấp học bổng, liên hệ: Quỹ học
bổng Lương Văn Can; điện thoại: (028) 3827.2139; email: finfo@lvcfund.org.vn.
Sau khi có kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Lương Văn Can, đề nghị hiệu
trưởng các trường báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng), để tập hợp
báo cáo cho cấp trên.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai tốt nội dung Công văn này./.
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