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QUỸ TIẾP SỨC TÀI NĂNG AN GIANG
HỘI ĐÒNG QUẢN LÝ

Số: 06/QĐ-QTSTN

CỘNG H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc

An Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định hệ thống các tiêu chí xét tài trợ, khen thưởng
của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang cho học sinh, sinh viên,
cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
QUỸ TIẾP SỨC TÀI NĂNG AN GIANG
- Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của ủ y ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bô sung) Quỹ Tiêp sức tài
năng An Giang;
- Căn cứ chủ trương đổi mới cách tuyển sinh các Trường đại học Việt Nam;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang
tại cuộc họp ngày 17 tháng 7 năm 2019,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Quyết định “Quy định hệ thống các tiêu chí xét tài trợ,
khen thưởng của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang cho học sinh, sinh viên, cá nhân
tiêu biểu tỉnh An Giang”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết
định số 08/QĐ-QTSTN ngày 01/08/2018 của Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang.
Thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế
toán trưởng Quỹ Tiêp sức tài năng An Giang và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.-yU
Nơi nhận:
- HĐQL;
-Trưởng BKS QTSTN;
- BĐHQuỹ TSTN;
- Các thành viên Quỹ TSTN;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch UBND TP, huyện, thị;
- Phòng Giáo dục TP, huyện, thị;
- Các cơ quan truyền thông Báo chí,
Đài PTTH-AG;
- Các Trường ĐH, CĐ, Trường NK TDTT;
Trường THPT;
- Lưu.

Nguyễn Hữu Khánh
(U tV u )

QUỸ TIẾP SỨC TÀI NĂNG AN GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc

q u y đ ịn h

v ề hệ thống các tiêu chí xét tài trợ, khen thưởng của ^

Quỹ Tiep sức Tài năng An Giang cho các học sinh, sinh viên,
cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 06/QĐ-QTSTN ngày 01 tháng 8 năm 2019
của Quỹ tiếp sức tài năng An Giang)
CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU
Xuất phát từ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang
và để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện đại và hội nhập quôc tê.
Quỹ tiếp sức tài năng An Giang (sau đây gọi là Quỹ) áp dụng việc tài trợ, khen
thưởng cho học sinh, sinh viên và cá nhân tiêu biểu đã thê hiện tôt sự nô lực, phân
đâu trong quá trình lao động, học tập và đã chứng tỏ năng lực nôi trội trong từng
lĩnh vực, địa phương, có phẩm chất đạo đức tôt, luôn sáng tạo và săn sàng công
hiên “tài - trí” cho sự nghiệp xây dựng và phát triên của quê hương, đât nước.
Theo tinh thần đó, Quỹ sẽ xem xét, lựa chọn từng đối tượng theo hệ thống các
tiêu chí cụ thể như sau:
CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
Điều 1. Tài trợ
1. Đối tượng: Là sinh viên đã học tập tại các Trường trung học phổ thông
(THPT) và cá nhân đang làm việc trong tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn cần
sự hỗ trợ, tiếp sức của Quỹ, cụ thể:
a) Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy.
b) Sinh viên sau đại học trong và ngoài nước.
c) Các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực đang công tác.
2. Điều kiện:
a)
Cac đoi tượng tại diêm a, Khoản 1, Điêu 1: Đôi với sinh viên đã nhận tài
trợ tư Quy cua nam học trước, khi kêt thúc năm học liên kề vẫn duy trì học lực loại
“Giỏi” sẽ được Quỹ tiếp tục tài trợ. Đối với sinh viên chưa nhận tài trợ cua Quy
phải có kêt quả trong năm học đạt loại “Xuất sắc”, Quỹ sẽ xem xét tai trơ (trừ
những sinh viên đã nhận học bồng từ một sổ tổ chức khác). Bên cạnh học lực sinh
viên còn phải tham gia các phong trào do Trường phát động, có tư cách đạo đưc tot
và được Ban Giám hiệu trường xác nhận.
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b) Các đối tượng tại điểm b, Khoản 1, Điều 1 cần phải: Tôt nghiệp Đại học
loại “Xuất sắc”, luôn thề hiện tư cách đạo đức, trách nhiệm tốt với cộng đông nêu
có nhu cầu tiếp tục học chương trình sau Đại học, khi có xác nhận hoặc giây bao
của trường về việc trúng tuyển thì Quỹ sẽ xem xét hô trợ từng trường hợp cụ the.
c) Các đối tượng tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 cần phải: Đạt danh hiệu Cá nhân
xuất sắc nhất tỉnh qua các kỳ thi hoặc có đề tài ứng dụng hiệu quả được các cơ
quan, tổ chức chức năng từ cấp tỉnh trở lên thâm định chât lượng.
Điều 2: Giải thưởng tài năng
1. Đối tượng: Chỉ áp dụng đối với học sinh, sinh viên, cá nhân đã học tập và
làm việc trong tỉnh An Giang, cụ thể:
a) Học sinh THPT, Trường khuyết tật, các trường nghiệp vụ khác.
b) Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy trong và ngoài tỉnh.
c) Giáo viên, Giảng viên, Huấn luyện viên đang công tác.
d) Các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực đang công tác.
2. Điều kiện
a) Các đối tượng tại điểm a, Khoản 1, Điều 2 cần phải: Có kết quả học tập
trong năm học đạt loại “Giỏi”, có hạnh kiểm “Tốt”, tham gia tích cực các phong
trào; Đạt điểm cao “Nhất” kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia trong
phạm vi toàn tỉnh Hoặc đạt giải “Nhất - Nhì - Ba” (Vàng, Bạc, Đồng) của Kỳ thi
học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế (Không áp dụng đổi với các kỳ thỉ phong
trào khác, ngoại trừ các kỳ thi thuộc lĩnh vực ngoại ngữ) được Ban giám hiệu
trường xác nhận và được Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đề nghị.
b) Các đối tượng tại điểm b, Khoản 1, Điều 2 cần phải: Có kết quả hoc tâp
trong năm đạt loại “Giỏi”, không vi phạm bât kỳ hình thức kỷ luật nào; Tham gia
các cuộc thi năng khiêu và đạt giải “Nhất” (Vàng) câp Quốc gia Hoặc đạt giải
“Nhất - Nhì - Ba” (Vàng - Bạc - Đồng) Khu vực Đông Nam A, Châu Á và thế
giới, được Ban giám hiệu trường xác nhận.
c) Các trường hợp có giải đồng đội trong các kỳ thi Quốc gia và Quốc tế tại
điểm a và b, Khoản 2 này, thì song song với hình thức tôn vinh chung cho toàn
đội, Quỹ sẽ chọn ra 01 cá nhân tiêu biểu trong toàn đội để khen thưởng; Trường
hợp có nhiều học sinh, sinh viên đạt giải đồng hạng cùng môn thi thì chon hoc
sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu nổi trội nhất.
d) Khuyến khích học sinh THPT: hằng năm, Quỹ sẽ xét thưởng khi có kết quả
thi trình độ tiêng Anh Quôc tế trong thời hạn quy định còn hiệu lực của Chứng chỉ
(Chứng chỉ IELTS từ 8,0 điểm; Chứng chỉ Cambridge Exam đạt CAE, CPE;
Chứng chỉ TOEIC đạt từ 900 điểm trở len; Chứng chỉ TOEFL-IBT từ 95 điểm trở
lên, Chứng chỉ TOEFL ITP đạt từ 600 điểm trở lên, Chứng chỉ TOEFL CBT đạt từ
250 diêm trở lên... và trình độ ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn quốc tế tương
đương), đồng thời phải có kết quả học tập trong năm đạt từ loại “Giỏi” trở lên,
không vi phạm bât kỳ hình thức kỷ luật nào, được Ban giám hiệu trường xác nhận.
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đ) Các đối tượng tại điểm c, Khoản 1, Điều 2 này cần phải được Sơ lao .ỵc
và Đào tạo tuyển chọn và giới thiệu hằng năm từ 01 đên 03 Giáo viên TH
tieu
biểu nhất; và các trường (trẻ em khuyết tật, năng khiếu thê dục thê thao, cao đạng,
đại học) do Hiệu trưởng củarnỗi trường tuyển chọn và giới thiệu 01 Giang vien,
Huấn luyện viên tiêu biểu nhất.
e)
Các đối tượng tại điểm d, Khoản 1, Điều 2 đã có quá trình đóng góp tích
cực cho sự phát triển của tỉnh, có kết quả sáng tạo mới, phù họp với thực tiên và
được cộng đồng ứng dụng rộng rãi, Quỹ sẽ có hình thức khen thưởng, tôn vinh
thích họp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xác nhận và đề xuất.
g) Khuyến khích các cá nhân có khả năng sưu tầm tổng họp viêt, làm rõ
những địa danh, xây dựng địa chí làng xã trong tỉnh. Sau khi được cơ quan chức
năng có thẩm quyền cấp tỉnh thẩm định, Quỹ sẽ có hình thức hỗ trợ thích họp đê
xuất bản tác phẩm đó.
h) Học sinh được Sở Giáo dục và đào tạo chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi
học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quỹ sẽ có hình thức động viên cho toàn đội trước khi
dự thi.
Điều 3. Hỗ trợ các trường hợp khác
1. Đối với học sinh THPT, sinh viên cao đẳng, đại học không hội đủ các điều
kiện tại Khoản 2, Điều 1 và Điều 2 nêu trên, sẽ căn cứ vào sự phân đâu của bản
thân trong quá trình học tập, có triển vọng tốt và điều kiện kinh tế gia đình đặc biệt
khó khăn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ sẽ xem xét quyết định hỗ trợ cho từng
trường họp cụ thể.
2. Đối với cá nhân đang làm việc tại tỉnh An Giang (kể cả sinh viên mới tốt
nghiệp) có sáng kiến, có dự án/phương án sản xuất kinh doanh tốt, hiệu quả hoăc
những cá nhân được các cơ quan chức năng cấp tỉnh tuyển chọn và giới thiêu đi
nghiên cứu - học tập ở nước ngoài, tiếp thu những tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới
của cuộc cách mạng 4.0 vê ứng dụng cho tỉnh nhà, Quỹ sẽ xem xét hỗ trợ tài chính
cho đào tạo nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh từng trường hợp cụ thể.
CHƯƠNG III
HÌNH THỨC, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC TÀI TRỢ VÀ KHEN THƯỞNG
Điều 5: Hình thức tài trợ và khen thưỏng
1. Hình thức tài trợ: Sinh viên, các cá nhân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn
và cần sự hỗ trợ, tiếp sức của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ căn cứ vào khả năng tài
chính của Quỹ sẽ xem xét tài trợ cụ thể như sau:
a) Đối với sinh viên: Căn cứ vào khoản học phí của trường hằng năm, Quỹ sẽ
xem xét quyết định tài trợ bằng tiền mặt.
b) Cá nhân tiêu biểu: Quỹ sẽ xem xét tài trợ phương tiện hoặc tài chính kể cả
hình thức hỗ trợ vốn không lãi suất và cá nhân được hỗ trợ vốn phải cam kết hoàn
trả đầy đủ nguồn vốn lại cho Quỹ trong thời hạn nhất định.
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2. Hình thức khen thưởng
Học sinh, sinh viên, đặc biệt là các cá nhân tiêu biểu, dựa vào tính chât nôi bật
của mỗi cá nhân tiêu biểu, giá trị sáng tạo, sau khi có đề xuât và xác nhận^của nhà
trường, cơ quan chức năng tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, các đôi tượng
này sẽ được nhận một trong nhũng hình thức tôn vinh sau đây:
a) “Giải thưỏ'ng Tài năng”: Tùy theo mức độ thành tích sẽ được Quỹ trao
tặng theo các hình thức sau:
- Hình thức 1: Biểu tượng “Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang”; Giấy Chứng
nhận; Tiền mặt.
- Hình thức 2: Giấy Chủng nhận; Tiền mặt.
b) Học sinh, sinh viên dự thi các giải theo hình thức tập thể (tổ, đội), tùy tính
chât sẽ áp dụng hình thức khen thưởng riêng.
c) Ngoài các hình thức khen thưởng nêu trên, nếu các đối tượng có thành tích
đặc biệt xuất sắc sẽ được Quỹ xem xét đề nghị ủ y ban Nhân dân tỉnh hoặc Chính
phủ tặng Bằng khen.
Điều 6: Thẳm quyền tài trợ, khen thưởng (trừĐiều 3 của Quyết định này)
1. Ban Điều hành Quỹ có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp,
thâm tra, đánh giá đủ điêu kiện theo quy định (trường họp cân thiêt cử cán bộ phôi
hợp cùng với ngành chức năng thẩm định) trước khi trình Hội đồng quản lý Quỹ
xem xét quyết định.
2. Đối với việc tài trợ cho học sinh, sinh viên thì thời gian tài trợ gắn với thời
gian học tập của học sinh, sinh viên. Hàng năm, Quỹ sẽ xem xét lại từng trường
hợp tài trợ, nếu không tiếp tục hội đủ điều kiện thì sẽ bị ngừng tài trợ.
Điều 7: Thòi gian, hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ và khen
thưởng
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, sinh viên đang học tại các trường đại
học trong nước, giáo viên, giảng viên, huân luyện viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc:
thời gian tiếp nhận hồ sơ từ tháng 7 đến hết tháng 10 hàng năm.
b) Đối với sinh viên đang học nước ngoài, cá nhân tiêu biểu, cá nhân có nhu
cầu hỗ trợ tài chính cho đào tạo nghiên cứu, phát triển sản xuất kinh doanh và
những trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu và nếu hội đủ điều kiện theo quy định thì
sẽ được xem xét tài trợ, khen thưởng hoặc hỗ trợ không bị ràng buộc về thời gian
nêu trên.
2. Hồ sơ đề nghị xét tài trợ, khen thưởng
Hàng năm, các học sinh, sinh viên và cá nhân tiêu biểu dựa vào nội dung quy
định này, nếu thấy đủ điều kiện thì gửi hồ sơ gồm:
a) Bảng đề nghị (theo mẫu kèm theo Quyết định này).
- Mầu 01: Bảng đề nghị đối với học sinh, sinh viên.
- Mầu 02: Bảng đề nghị đối với giáo viên, giảng viên, huấn luvện viên, cá
nhân tiêu biểu xuất sắc.
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- Mầu 03: Bảng đề nghị đối với cá nhân hỗ trợ vốn đào tạo, nghiên cứu phát
triển sản xuất kinh doanh.
b) Bản sao các hồ sơ: Thẻ học sinh, thẻ sinh viên; Kêt quả học tạp (bang điern
hoặc học bạ); Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp/Bảng điêm thi' tôt
nghiệp; Giấy xác nhận/Thư xác nhận trúng tuyên/xét tuyên của Trường cao đang,
đại học trong và ngoài nước; Thông báo thu học phí; Giây khen/Băng khen/Quyêt
định khen thưởng của cơ quan có thầm quyền; Đê tài nghiên cứu khoa học,...và
các hồ sơ khác có liên quan.
3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
Ban điều hành Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang, địa chỉ: số 05 đường Lê
Quỷ Đôn, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.858083 - 094321 88 99 gặp Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Email: phuongnth.vdb@gmail.com.
CHƯƠNG IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8: Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy định hệ
thông các tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu
biểu tỉnh An Giang theo Quyết định số 08/QĐ-QTSTN ngày 01/08/2018 của Chủ
tịch HĐQL Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang.
*
*

*

Trên đây là quy định về tiêu chí xét tài trợ, khen thưởng cho học sinh sinh
viên, cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang. Kính đề nghị các cơ quan, sờ ngành đoan
thể, chính quyền địa phương phối hợp và hỗ trợ, kịp thời phát hiện những taỉ nang
giới thiệu cho Quỹ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho các học sinh sinh viên
và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc cần được tiếp sức, góp phần phát triển nhân tài tạo
nguồn nhân lực giỏi cho tỉnh n h à./.-^
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

(Út Vũ)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ành
3x4 hoặc
4x6

(Mẫu 01)
Áp dụng cho
học sinh, sinh viên

BẢNG ĐỀ NGHỊ
Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-QTSTN ngày 01/8/2019
của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang)

Kính gửi: Ban điều hành Quỹ tiếp sức tài năng An Giang
I- Phần giới thiệu:
1. Bản thân:
- Họ và tên:........................... Tên thường dùng (nếu có):........................... ...................
- Ngày tháng năm sinh:......... ; số CMND:.......... do Công an tỉnh.......cấp ngày...........
- Quê quán:......................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
- Điện thoại liên hệ: gia đình:.................................ĐT di động:.........................................
- Email:.............................................................................................................................
* Đã nhận Khen thưởng/Tài trợ/Hỗ trợ của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang (các năm
học trước):........................................................................................................................
* Đã nhận học bổng các tổ chức khác trong năm học tính đến thời điểm đề nghị (ghi rõ
tên tổ chức trao học bong, so tiền đã nhận học bổng).......................................................
2. Hoàn cảnh gia đình
Giới thiệu sơ lược hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, anh chị, em; nghề nghiệp, nơi cư trú),
nêu thật cụ thể hoàn cảnh khó khăn:....................(đính kèm sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo —
nếu có)
II- Kết quả học tập, Hạnh kiểm/Điểm rèn luyện:
1. Đối với học sinh:
1. Học sinh lớp......................................Trường...................................................
2. Kết quả học tập (3 năm liên tục): Học lực: điểm trung bình.........., xếp loại...............
3. Hạnh kiểm:..................................................
4. Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia: ............ , được xét tuyển/tuyển thẳng vào
Trường đại học/cao đẳng ................, với tổng số điểm............... (không tính điểm ưu
tiên), trong đó, điểm thi từng môn:..............
(Kèm bàn sao Thẻ học sinh, Học bạ hoặc bảng điểm; Giấy Chứng nhận tốt nghiệp/Kết
quả Kỳ thi THPT Quốc Gia, Giấy báo nhập học; Giấy khen, bằng khen —nếu có).
2. Đổi với sinh viên :
1. Hiện là sinh viên năm thứ
, chuyên ngành.................. Trường...........................
2. Kết quả học tập (3 năm liên tục): Học lực: điểm trung bình......... , xếp loại............
3. Điểm rèn luyện:.....................................................................................................
Trong suốt thời gian học tập tại trường tôi cam kết luôn tuân thủ nội quy nhà trường,
không bị vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào của trường.

(Kèm Thẻ sinh viên, Bảng điểm, điểm rèn luyện có xác nhận cua nha trường; Giây khen,
bằng khen, các hồ sơ khác có liên quan).
III- Thành tích nổi bậc của học sinh/sinh viên:
1. Thành tích đạt được tham gia Kỳ thi học sinh giỏi hoặc các kỳ thi năng khiêu (liệt kê
các thành tích + Kèm bản sao Bằng khen/Giây chứng nhận hoặc Quyêt định)
2. Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế (nếu có): Chứng chỉ.................... ,điểm ...................
cấp ngày:.......... , (đỉnh kèm bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ).
IV- Nguyện vọng và dự định của bản thân: (học sinh, sinh viên ghi rõ hoàn cành,
nguyện vọngcủa bản thân cần Quỹ hỗ trợ những gì: học phí, dụng cụ nghiên cứu, học tập,
chô ở, phương tiện đi lại, ....để Quỹ có cơ sở xem xét)
Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn sự thật./.

XÁC NHẬN
CUA BAN GIAM HIỆU TRƯỜNG

............ ngày..... tháng....... năm .....
Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Dựa vào mẫu các học sinh, sinh viên viết tay chi tiết, cụ thể theo hồ sơ thực tế, lưọt bỏ những nội dung không
phát sinh. Gửi Bảng dề nghị có xác nhận cùa nhà trường + bản sao các hồ sơ gùi về:
* Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang:
Địa chi: số 05 đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Binh, TP.LX, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.85 80 83 - 094 321 88 99. Email: phuongnth.vdb@gmail.com (gặp Cô Phượng)
Lưu ý: Quỹ TSTN A n G iang chi xem xét những trường hợp gửi đù hồ sơ và nội dung bảng đề nghị đáp ứng
đúng đôi tượng, điêu kiện khen thưởng, tài trợ của Quỹ).

CÕNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
3x4 hoặc
4x6

(Mâu 02)
Áp dụng cho
Giáo viên, giảng viên,
huấn luyện viên, cá nhân
tiêu biểu xuất sác

BẢNG ĐỀ NGHỊ
Ban hành kèm theo Quyêt định sô 06/QĐ-QTSTN ngay 01/8/2019
của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang)

Kính gửi: Ban điều hành Quỹ tiếp sức tài năng An Giang
I- Phần giới thiệu:
1. Bản thăn:
- Họ và tên:........................... Tên thường dùng (nếu có):................................................
- Ngày tháng năm sinh:......... ; số CMND:.......... do Công an tỉnh.......cấp ngày............
- Quê quán:.......................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................
- Điện thoại liên hệ: gia đình:.................................ĐT di động:.........................................
- Email:.............................................................................................................................
* Đã nhận Khen thưởng “Giải thưởng Tài năng” của Quỹ TSTN An Giang: năm :.......
2. Hoàn cảnh gia đình
- Giới thiệu sơ lược hoàn cảnh gia đình (các khó khăn nếu có): .......................................
II- Thành tích nổi bâc:
1. Đổi với Giảo viên, giảng viên, huấn luyện viên:
- Hiện là giáo viên/giảng viên/huấn luyện viên Trường.................. Bộ Môn................
- Các thành tích đạt được trong quá trình giảng dạy/huấn luyện:.......................................
(đính kèm bản sao các Bằng khen, Quyết định,...)
2. Đổi VỚI cả nhân tiêu biểu xuất sắc:
- Hiện đang công tác/ nghiên cứu thực hiện đề tài, sáng chế công trình ........................
nhằm đạt mục tiêu..........................................................................................................
- Tên đề tài hoặc công trình:...............đã được tổ chức cấp tỉnh, Bộ ngành.............công
nhận.......................Thời gian công nhận:....................................................................
- Hiệu quả và khả năng ứng dụng của đề tài, sáng chế công trình: ..........................(đính
kèm bản sao đề tài, giấy chứng nhận,....)
III- Nguyện vọng bản thân: (nếu có)
Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn sự thật./.
...................., ngày ... tháng ... năm 20.......
XÁC NHẢN
Người đề nghị
CỦA C ơ QUAN C ơ THẨM QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
HOẬC ĐỊA PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
3x4 hoặc
4x6

(Mầu 03)
Áp dụng cho
Cá nhân hô trợ vốn đào
tạo, nghiên cứu, phát triển
SXKD

BẢNG ĐỀ NGHỊ
Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-QTSTN ngày 01/8/2019
cùa Quỹ Tiêp sức Tài nàng An Giang)

Kính gửi: Ban điều hành Quỹ tiếp sức tài năng An Giang
I - Phần giới thiệu:
1. Bản thân:
- Họ và tên :............................ Tên thường dùng (nếu có):.......................... . ....................
- Ngày tháng năm sinh:..........; sổ CMND:......... , do Công an tỉn h .......cấp ngày............
- Quê quán:.....................................
- Địa chỉ liên hệ: ..............................
.........................................................
- Điện thoại liên hệ: gia đình:................................. ĐT di động:.........................................
- Email:................................................................................................................................
* Đã nhận hỗ trợ của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang: năm ...........................................
2. Hoàn cảnh gia đình
- Giới thiệu sơ lược hoàn cảnh gia đỉnh (các khó khăn nếu có): ....................................
3. Giới thiệu quá trình học tập, đào tạo, các kết quả sáng tạo đã được cơ quan chức
năng thẩm định:
- Tốt nghiệp:..... .............. Chuyên ngành................... Trường đào tạo :...........................
- Đã nghiên cứu, sáng kiến ra sản phẩm..............................được cơ quan.......................
(Đính kèm bản sao các hồ sơ kèm theo)
II- Phần đề nghị hỗ trợ vốn đào tạo, nghiên cứu, phát triển SXKD:
1- Đối với dự án, phương án SXKD đang nghiên cứu, thực hiện
- Hiện đang công tác/nghiên cứu .........dự án/phương án SXKD............ , hiệu quả cùa
dự án/phương án SXKD ^........... Tổng nguồn vốn thực hiện dự án/phương án
SXKD:................ mức vốn đề nghị hỗ trợ:..................... , thời gian hoàn trả:...................
(đính kèm bản sao các hồ sơ kèm theo)
2- Đối với cá nhân đỉ nghiên cứu - học tập ở nưóc ngoài:
- Hiện đang công tác/nghiên cứu ....... nhằm đạt mục tiêu .............. được cơ quan
.............giới thiệu ra nước .................học tập, nghiên cửu. Thời gian học tập - nghiên
c ứ u ..... 7. ........ Hiêu quả và khả năng ứng dụng ...sau khi học tập - nghiên cứu về áp
dụng cho tỉnh n h à .................. Tổng chi phí:................. . mức vốn đề nghị hỗ trợ:..........
......... thời gian hoàn trả :............................... (đính kèm bản sao các hồ sơ kèm theo)
IV- Nguyện vọng bản th â n :..............................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn sự thật./.
.................... . ngày ... tháng ... năm 20......
XÁC NHẢN
Người đề nghị
CỦA C ơ QUAN C ơ THẨM QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
HOẠC ĐỊA PHƯƠNG

