
TRAO HỌC BỔNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ HÀN – VIỆT 

  

 Nhân dịp năm học mới 2019-2020, Hội Hữu nghị Hàn – Việt tổ chức trao 15 

suất học bổng cho những sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập, mỗi suất học 

bổng trị giá 500USD (tương đương khoảng 12 triệu VNĐ). Trong dịp này, khoa Kinh 

tế & Kế toán có 2 bạn sinh viên được nhận học bổng là Phạm Thị Hồng Mỹ (Kế toán 

39A) và Hồ Thị Như Hạnh (Kế toán 40D). Đây là hai bạn sinh viên có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn nhưng đã biết nỗ lực vươn lên trong học tập. Hy vọng với số tiền 

học bổng này sẽ phần nào giúp các bạn khắc phục khó khăn trong cuộc sống để tiếp 

tục đạt được thành tích tốt hơn nữa trong nhiệm vụ học tập của mình.  

 Học bổng Hội Hữu nghị Hàn – Việt là một trong nhiều học bổng được trao 

hàng năm cho những bạn sinh viên mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt được  

thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, cũng như các bạn sinh viên có thành tích nổi 

trội về hai mặt này. Hiện nay, trong Khoa còn rất nhiều bạn gặp khó khăn trong cuộc 

sống, hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ cố gắng trong học tập và rèn luyện để đạt 

được kết quả tốt và sẽ có nhiều bạn được nhận những suất học bổng khuyến khích học 

tập từ các quỹ học bổng. 

 

 

Đại diện Hội Hữu nghị Hàn – Việt trao học bổng cho các bạn sinh viên 



 

Bạn Phạm Thị Hồng Mỹ đại diện các bạn sinh viên được nhận học bổng phát 

biểu  

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của Hội Hữu nghị Hàn – Việt 

 


