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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” và quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo”  

hỗ trợ học sinh, sinh viên trường, năm học 2022-2023 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023; căn cứ kế hoạch tổ chức chương trình Khai 

giảng năm học 2022-2023 và Chào Ngoại ngữ 2022; nhằm kết nối các nguồn lực trong việc hỗ trợ 

và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trường phát triển toàn diện, Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN thông báo tổ chức hoạt động gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” và quỹ “Thắp lửa khởi 

nghiệp sáng tạo”, cụ thể như sau: 

1. Quỹ học bổng “Ước mơ xanh”: 

Quỹ học bổng “Ước mơ xanh” được thành lập vào năm 2005, trong suốt 17 năm qua, quỹ học 

bổng “Ước mơ xanh” đã có cơ hội tiếp sức cho rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn nhưng luôn vươn lên, nỗ lực trong học tập, rèn luyện.  

- Đối tượng nhận học bổng: học sinh, sinh viên Nhà trường có hoàn cảnh khó khăn đang theo học 

tại trường. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 VNĐ; 

- Quỹ học bổng “Ước mơ xanh” tiếp nhận các khoản tài trợ của các cá nhân, tập thể trong và 

ngoài trường trên tinh thần tự nguyện và qua số tài khoản của Nhà trường: 

Số tài khoản: 6681166686868 tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank), chi nhánh Thanh Xuân. 

- Thời gian nhận ủng hộ: từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022; 

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Đặng Huyền Thư, Chủ tịch Hội Sinh viên 

trường (SĐT liên hệ: 0858301198). 

2. Quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo”: 

Quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” được thành lập từ năm 2022, quỹ đã kết nối và tiếp 

nhận nguồn lực từ các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường để tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho học sinh, 

sinh viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.  

- Đối tượng nhận: học sinh, sinh viên Nhà trường có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa 

học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; 

- Quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, tập thể trong 

và ngoài trường trên tinh thần tự nguyện và qua số tài khoản của Nhà trường: 

Số tài khoản 21510005566779 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy. 

 - Thời gian nhận ủng hộ: từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022; 

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Hoàng Thị Mai Phương, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 

(SĐT liên hệ: 0962890712). 

3. Thông tin về chương trình Khai giảng năm học 2022-2023 và Chào Ngoại ngữ 2022 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức chương trình Khai giảng năm học 2022-2023 

và Chào Ngoại ngữ 2022 cụ thể: 

- Thời gian: 18h00 -23h30 ngày 22/10/2022; 

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Khu Liên hợp Thể thao của trường; 



- Quy mô: Hơn 3000 người gồm toàn bộ Tân Sinh viên QH2022, đại diện học sinh, sinh viên, 

học viên quan tâm, các cán bộ, giảng viên, các đơn vị đối tác, các cá nhân và tập thể ủng hộ hai quỹ 

dành cho học sinh, sinh viên nhà trường và các khách mời. 

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà trường tổ chức trao học bổng “Ước mơ xanh” cho Tân 

Sinh viên QH2022 (trích nguồn từ quỹ học bổng “Ước mơ xanh”), vinh danh các học sinh, sinh viên 

đạt giải thưởng Đổi mới sáng tạo – UI Award 2022 (trích nguồn từ quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng 

tạo”). Nhà trường rất mong được đón tiếp các cá nhân, tập thể, các đơn vị đối tác đến dự chương trình 

và nhận lời tri ân từ Ban Tổ chức. Thông tin chi tiết về hai Quỹ vui lòng tìm hiểu thêm tại: 

bit.ly/quyulisers.   

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự đồng 

hành của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường chung tay ủng hộ và xây dựng quỹ học bổng “Ước 

mơ xanh” và quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” dành cho học sinh, sinh viên Nhà trường. 

 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Các Phó Hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 

- TT CNTT-TT&HL (để truyền thông); 

- Lưu: HCTH, TT.ĐMST, P06. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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