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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ACECOOK HAPPINESS 

SCHOLARSHIP 2019-2020

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG

Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào các mục sau và hoàn thành các bước theo hướng dẫn ở trang cuối

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Nơi ở hiện tại:

Thành phố: Tỉnh:

Địa chỉ thường trú:

Thành phố: Tỉnh:

Điện thoại cố định (nếu có): Điện thoại di động: Email:

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: ⬜ Nam
⬜ Nữ

Quốc tịch: Dân tộc:

Tên trường đang học:

Ngành học:

Năm tốt nghiệp dự kiến:

Năm học hiện tại:

⬜ Năm thứ nhất
⬜ Năm thứ hai
⬜ Năm thứ ba
⬜ Năm thứ tư

CAM KẾT THÔNG TIN XÁC THỰC

+ Tôi xin cam kết tất cả các thông tin đựơc cung cấp trên đây cũng như thông tin trong các giấy chứng nhận 
kèm theo là chính xác và đầy đủ. Nếu cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhằm mục đích đạt được học bổng, tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
+ Tôi chấp nhận việc Fourth Valley sử dụng những thông tin trên nhằm mục đích xác minh tờ đơn này.

Ngày ứng tuyển: Chữ ký của người nộp đơn: 

Ảnh 3x4
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CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ OFFLINE:
● Bước 1: Sinh viên đăng ký thông tin tại trường và nhận mẫu đơn đăng ký offline hoặc download từ 

link: http://bit.ly/2NOuPKn
(Công ty khuyến khích các bạn đăng ký sớm để có cơ hội nhận quà tặng từ Acecook với số lượng có hạn)

● Bước 2: Sau khi đăng ký thông tin và nhận đơn offline, sinh viên tiếp tục đăng tải những giấy tờ được 
liệt kê như bên dưới (nếu có) bằng cách truy cập đường link dành cho trường Đại học mà mình đang 
theo học: 

1. Đại học Kinh tế TP.HCM: http://bit.ly/30tLzrw
2. Đại học Bách Khoa TP.HCM: http://bit.ly/30tLzrw
3. Đại học Khoa Học Tự nhiên TP.HCM: http://bit.ly/30tLzrw
4. Đại học Cần Thơ: http://bit.ly/30tLzrw
5. Đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM: http://bit.ly/30tLzrw
6. Đại học Kinh tế Đà Nẵng: http://bit.ly/2Y41OxT 
7. Đại học Bách khoa Đà Nẵng: http://bit.ly/2Y41OxT 
8. Đại học Kinh tế Quốc dân: http://bit.ly/2LJuOVn
9. Đại học Bách Khoa Hà Nội: http://bit.ly/2LJuOVn
10. Đại học Hà Nội: http://bit.ly/2LJuOVn
11. Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn: http://bit.ly/2LJuOVn
12. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: http://bit.ly/2LJuOVn

Các giấy tờ được chấp nhận bao gồm cả bản scan, hình chụp từ điện thoại (hình rõ ràng)
Sinh viên vui lòng đăng tải trước ngày diễn ra Hội Thảo tại trường, các trường hợp không thể đăng tải hoặc 

gặp phải vấn đề khó khăn xin liên hệ trực tiếp với phía công ty qua địa chỉ email: 
connectjob.agent@4th-valley.com với chủ đề email (subject) theo mẫu sau đây:

[ACV2019] Trường_MSSV_V/v Bổ Sung Hồ Sơ

Vui lòng đánh dấu các hồ sơ đã đăng tải:

⬜ Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ do chính quyền địa 
phương cấp (không cần công chứng)

⬜ Bảng điểm trung bình tích lũy các năm học trước và bảng điểm của học kỳ gần đây nhất (nếu có).
⬜ Bản sao của chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên (không cần công chứng)
⬜ Bản sao giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng đạt được trong vòng 3 năm gần đây (nếu có).

● Bước 3: Hoàn thành đơn dự tuyển này và nộp lại cùng Bảng điểm có mộc đỏ của trường cho đại diện 
của Acecook tại buổi Hội Thảo tại trường.

 (*) Lưu ý: Để nộp hồ sơ offline sinh viên phải đến tham dự Hội thảo học bổng do Acecook tổ 
chức tại trường Đại học của mình.

           Email: connectjob.agent@4th-valley.com
Điện thoại: 028.668.777.22 (Ms.Huyen) -  Hotline: 0704.615.823

      Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ConnectJobAgentVN/ 
Facebook Group (để tham khảo thông tin):

Cám ơn bạn đã điền đơn xin học bổng Acecook Việt Nam Global Scholarship 2019-2020
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