HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH
BAN THƯỜNG VỤ

Số: 86/BTV- TGCSLP
V/v trao tặng học bổng khuyến học
bằng xe đạp năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ VI nhiệm kỳ
2022-2027; Được sự hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh Nam Định trao tặng học bổng
bằng xe đạp năm 2022. Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh phân bổ học bổng bằng xe
đạp cho các đơn vị, cụ thể như sau:
1- Số lượng, phân bổ học bổng bằng xe đạp
- Tổng số học bổng bằng xe đạp: 11 suất.
- Mỗi huyện, thành phố: 01 suất. Riêng huyện Hải Hậu: 02 suất.
2- Tiêu chí và đối tượng: Là học sinh từ lớp 5 đến lớp 12; học sinh học nghề,
cao đẳng là con, cháu gia đình chính sách, học sinh con gia đình nghèo, học sinh mồ
côi cha, mẹ vượt khó, hiếu học.
3- Hồ sơ đề nghị trao thưởng:
* Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị của học sinh (theo mẫu 03 bản dấu đỏ)
- Bảng tổng hợp danh sách trích ngang thành tích của học sinh (01 bản, có
dấu đỏ, theo mẫu gửi kèm).
4. Thời gian nhận học bổng: Sẽ thông báo sau khi có sự thống nhất với Hội
Khuyến học.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện,
thành phố xét duyệt, gửi hồ sơ về Hội LHPN tỉnh chậm nhất ngày 26/4/2022 (đơn vị
nào nộp hồ sơ muộn, lựa chọn không đúng đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm).
Thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ của học sinh nhận học bổng tại cấp huyện theo
đúng quy định. /.
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ đồng chí Lê Thị
Thi, Chuyên viên Ban tuyên giáo - Chính sách luật pháp, SĐT: 0942 546 622.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT-TG.
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