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HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TP. CẦN THƠ 

                     

                   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     Cần Thơ, ngày 02 tháng 7 năm 2022 

           Kính gửi:  - Ban Giám Hiệu  

    - Phòng Công Tác Sinh Viên  

Hội đồng Họ Dương TP. Cần Thơ (HĐHD TPCT) xin trân trọng cảm ơn Ban 

Giám hiệu cũng như Phòng Công tác Sinh viên của Quý Trường đã đồng hành cùng 

HĐHD TPCT trong các công tác Khuyến học - Khuyến tài của Họ Dương Việt Nam 

những năm qua đã đem lại kết quả rất  tốt. Tiếp tục hành trình, HĐHD TPCT xin phép 

được đồng hành cùng các em sinh viên học sinh của Quý Trường qua chương trình 

tặng thưởng Khuyến học - Khuyến tài và vinh danh khen thưởng năm 2022như sau:  

I. Đối tượng khen thưởng và mức thưởng: 

1. Trúng tuyển đại học chính quy ở trong nước 

1.1 Thí sinh Họ Dương dự thi THPT Quốc gia năm 2022, trúng tuyển vào hệ 

chính quy của các trường đại học có tổng điểm 3 môn xét tuyển và cộng điểm ưu 

tiên (không nhân hệ số) được nhận mức thưởng: 

a. Từ 18 điểm đến dưới 23 điểm: Thưởng 1.000.000 đ (Một triệu đồng)/người; 

b. Từ 23 điểm đến dưới 27 điểm: Thưởng 2.000.000 đ (Hai triệu đồng)/người; 

c. Từ 27 điểm trở lên và diện tuyển thẳng đại học hoặc trúng tuyển đại học bằng 

hình thức xét tuyển học sinh giỏi:  Thưởng 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)/người; 

d. Thường trực HĐHDVN chọn ra những người có điểm thi cao nhất quy định tại 

điểm c (tối đa 5 người) bằng việc lấy kết quả từ trên xuống dưới: Thưởng từ 5.000.000 

đ đến 7.000.000 đ 

Trường hợp người có kết quả thứ 5 mà có nhiều người đạt kết quả bằng nhau thì 

chỉ thưởng cho 04 người có kết quả cao nhất. 

1.2 Thí sinh trúng tuyển đại học theo hình thức xét học bạ THPT (thí sinh cần có 

điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển học bạ đạt từ 18 điểm trở lên) và cử tuyển 

đại học: Thưởng 1.000.000 đ (Một triệu đồng)/người. Những thí sinh xét tuyển vào đại 

học theo phương thức xét học bạ có kèm them tiêu chí như tham gia thi học sinh giỏi 

quốc gia, đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp titnh… xem xét theo điểm c mục 1. 

2. Du học tại các trường đại học chính quy ở nước ngoài:  

Thành viên Họ Dương Việt Nam (kể cả Họ Dương đang sinh sống ở nước ngoài) 

được nhập học đại học chính quy tại nước ngoài: Thưởng 1.000.000 đ (Một triệu 

đồng)/người. 

3. Khen thưởng sinh viên Họ Dương đang học đại học hệ chính quy: 

a. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc năm 2022: Thưởng 7.000.000 đ (Bảy 

triệu đồng)/người; 

b. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi năm 2022: Thưởng 5.000.000 đ (Năm 

triệu đồng)/người; 
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c. Sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc năm học 2021 - 2022: Thưởng 

3.000.000 đ (Ba triệu đồng)/người; 

d. Sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi: Thưởng 2.000.000 đ (Hai triệu 

đồng)/người; 

 Lưu ý: Đối với các trường hợp tại mục 3 phần I sinh viên đang tham gia CLB 

Thanh niên Họ Dương các tỉnh/thành, số tiền thưởng thực hiện như hướng dẫn. Những 

sinh viên không tham gia sinh hoạt CLB Thanh niên Họ Dương nhận thưởng lần thứ 

nhất mức thưởng thấp hơn 1.000.000 đ, nhận thường lần thứ 2 mức thưởng thấp hơn 

1.500.000 đ so với hướng dẫn này. Nếu tiếp tục không tham gia CLB Thanh niên Họ 

Dương khi nộp hồ sơ đợt 3 sẽ không được xét duyệt. (Ban thanh niên của HĐHDVN 

chịu trách nhiệm xác minh việc sinh viên tham gia CLB TNHD. 

Các bạn chưa là thành viên của CLB TNHD hãy liên hệ anh Dương Công Nghị  

(SĐT: 0962 654 204) để biết cách thức đăng ký tham gia. 

4. Học sinh, sinh viên Họ Dương tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp hoặc 

Olympic cấp Quốc gia các môn học chính khóa:  

Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích (hay huy chương vàng, bạc, đồng, khuyến 

khích) mức thưởng tương ứng là: 10.000.000 đ/người, 8.000.000 đ/người, 7.000.000 

đ/người, 5.000.000 đ/người. 

5. Học sinh, sinh viên Họ Dương dự thi Quốc tế các môn học chính khóa 

được cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền cử đi thi:  

a. Đạt giải cuộc thi có quy mô Đông Nam Á hoặc Châu Á: 

Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích (hay huy chương vàng, bạc, đồng, 

khuyến khích) mức thưởng tương ứng là: 13.000.000 đ/người, 11.000.000 đ/người, 

9.000.000 đ/người, 7.000.000 đ/người. 

b. Đạt giải tại cuộc thi có quy mô toàn cầu: 

Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích (hay huy chương vàng, bạc, đồng, khuyến 

khích) mức thưởng tương ứng là: 15.000.000 đ/người, 13.000.000 đ/người, 10.000.000 

đ/người, 8.000.000 đ/người. 

6. Nghiên cứu sinh họ Dương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ: Tại các 

trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu (cả trong và ngoài nước) năm học 2021 - 

2022 thưởng 10.000.000 đ/người.  

7. Người Họ Dương được Nhà nước phong tặng học hàm Giáo sư; danh hiệu 

Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo Nhân dân: Thưởng 10.000.000 

đ/người. 

8. Người Họ Dương được Nhà nước phong tặng học hàm Phó giáo sư; danh 

hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú: Thưởng 

7.000.000 đ/người. 

9. Người Họ Dương đạt giải trong Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hoặc 

cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích 

(hay huy chương vàng, bạc, đồng, khuyến khích) mức thưởng tương ứng là 7.000.000 

đ/người, 5.000.000 đ/người, 3.000.000 đ/người, 2.000.000 đ/người; Cấp quốc tế: Mức 
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thưởng tương ứng là 9.000.000 đ/người, 7.000.000 đ/người, 5.000.000 đ/người, 

3.000.000 đ/người; Cấp toàn cầu: Mức thưởng tương ứng là 10.000.000 đ/người, 

8.000.000 đ/người, 6.000.000 đ/người, 4.000.000 đ/người 

10. Người Họ Dương đạt Huy chương vàng, bạc, đồng (hoặc giải A, B, C 

hoặc giải nhất, nhì, ba) về lĩnh vực văn học, nghệ thuật cấp Quốc tế: Mức thưởng 

tương ứng là 10.000.000 đ/người, 8.000.000 đ/người, 5.000.000 đ/người; Cấp Châu 

lục và khu vực Đông Nam Á: Mức thưởng tương ứng là 9.000.000 đ/người, 

7.000.000 đ/người, 4.000.000 đ/người 

11. Người Họ Dương đạt giải cấp quốc gia về các lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật, thể thao: Huy chương vàng, bạc, đồng (hoặc giải A, B, C hoặc giải nhất, 

nhì, ba): Mức thưởng tương ứng là 7.000.000 đ/người, 5.000.000 đ/người, 3.000.000 

đ/người. 

12. Người Họ Dương đạt giải thưởng HCM, giải thưởng đặc biệt nhà nước 

về văn học nghệ thuật hoặc hoặc về khoa học kỹ thuật: Mức thưởng là 10.000.000 

đ/người. 

II.  Hồ sơ nhận thưởng khuyến học - khuyến tài: 

a) Các loại giấy tờ chung: 

- Chứng minh nhân dân (hộ chiếu, thẻ căn cước) photo không công chứng. 

- Số điện thoại của cá nhân nhận học bổng (bắt buộc), địa chỉ (của cá nhân 

hoặc của người thân có thể liên hệ khi cần thiết).  

b) Các loại giấy tờ riêng cho từng đối tượng khen thưởng:  

- Đối với học sinh đỗ Đại học trong nước: Giấy báo trúng tuyển đại học hệ 

chính quy (xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia, xét học bạ hay được tuyển thẳng, 

cử tuyển...) photo có công chứng hoặc chứng thực. (Đối với trường hợp trên giấy trúng 

tuyển đại học không ghi rõ số điểm trúng tuyển đại học thì cần nộp thêm giấy chứng 

nhận kết quả thi THPT) và đánh dấu vào những môn dùng điểm để xét điểm trúng 

tuyển đại học. 

- Những trường hợp trúng tuyển vào các trường Đại học ở nước ngoài: Giấy báo 

nhập học có dịch thuật công chứng, photo visa (hoặc giấy báo làm visa). 

- Sinh viên học đại học chính quy: 

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và xuất sắc: Bằng tốt nghiệp đại học 

(hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp), photo có công chứng hoặc chứng thực. Nếu tham 

gia CLB Thanh niên thì cần có xác nhận của Ban Thanh niên HĐHDVN. 

+ Sinh viên có kết quả học tập hàng năm loại giỏi và xuất sắc năm học 2021 - 

2022: Giấy chứng nhận kết quả học tập năm học của nhà trường (nếu là bản photo phải 

có công chứng hoặc chứng thực). Nếu tham gia CLB Thanh niên thì cần có xác 

nhận của Ban Thanh niên HĐHDVN. 

 

- Học sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế: Bản photo giấy chứng nhận được giải có 

công chứng hoặc chứng thực (đối với giải Quốc tế phải có thêm quyết định cử đi thi 

của cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền). 
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- Đối với những trường hợp đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cần có thêm 

các hồ sơ sau: 

+ Bằng Tiến sĩ (nếu do nước ngoài cấp cần thì có bản dịch công chứng ra 

Tiếng Việt). 

+ Bản khai quá trình học tập gồm: Năm tốt nghiệp Đại học; ngành nghề được đào 

tạo; cơ quan, đơn vị cử đi nghiên cứu sinh; lĩnh vực khoa học nghiên cứu; học bổng 

nghiên cứu sinh do tổ chức, đơn vị nào cấp; thời gian đào tạo; tờ khai có xác nhận của 

Thủ trưởng cơ quan quản lý; số điện thoại của Thủ trưởng quản lý chuyên môn. 

- Đối với các đối tượng được khen thưởng từ mục 4 đến mục 12 của phần I, gửi 

01 ảnh 4x6 (Phía sau ảnh ghi rõ Họ tên, ngày sinh, số chứng minh thư và giải thưởng 

đạt được để dán vào sổ vinh danh). 

- Hồ sơ của các đối tượng từ mục 7 đến mục 12 của phần I giấy chứng nhận được 

giải hay quyết định phong, tặng (bản photo có công chứng hoặc chứng thực).  

- Trường hợp 1 người cùng đạt nhiều tiêu chí khen thưởng thì chỉ xét ở tiêu chí 

có mức thưởng cao nhất. 

- Các giấy tờ được đựng trong túi hồ sơ và được ghi rõ theo từng loại. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/09/2022 

- Hội đồng Họ Dương Việt Nam sẽ không tổ chức xét hồ sơ đợt 2 và không nhận 

hồ sơ gửi lẻ. 

III. Nhận và xét duyệt hồ sơ:  

* Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ:  

- Văn phòng Hội đồng Họ Dương TP.Cần Thơ: Số 06 Lý Tự Trọng, Phường An 

Cư, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ (ngay Công Ty Hải Khang - Đối diện Khu 3 

Đại Học Cần Thơ). 

* Mọi thông tin liên hệ: 

+ Bà Dương Thị Ánh Liễu  - Điện thoại: 0919 007 609 

+ Ông Dương Quang Khuê  - Điện thoại: 0939 493 287  

+ Ông Dương Công Nghị  - Điện thoại: 0962 654 204 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ gửi về Hội đồng Họ Dương Việt Nam xét duyệt, khi có 

kết quả HĐHD TPCT sẽ thông báo về cho Phòng công tác Sinh viên của Quý Trường. 

Hội đồng Họ Dương Thành phố Cần Thơ mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ  

từ phía Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên của Quý Trường để công tác 

Khuyến học - Khuyến tài Họ Dương Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất.  

Trân trọng ! 

     TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TP. CẦN THƠ 

      CHỦ TỊCH 

                                                 (đã ký) 

                  Dương Tấn Hải 
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