UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 1754/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 11 tháng 8 năm 2021

V/v cung cấp danh sách học sinh dân
tộc thiểu số đủ điều kiện nhận ho ̣c
bổ ng Nay Der năm học 2020-2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Để kịp thời đề xuất Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Nay Der xét duyệt
và cấp học bổng cho ho ̣c sinh đủ điều kiện nhận học bổng Nay Der trong năm
học 2020-2021 theo đúng Điều lệ Quỹ học bổng Nay Der, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các đơn vị rà soát và cung cấp danh sách học sinh dân tộc thiểu số
nhận học bổng Nay Der trong năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số học lớp 12, năm học 2020-2021;
- Được xếp học lực loại giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các đơn vị gửi danh sách file excel (theo mẫu đính kèm) qua hộp thư
điện tử vangphong.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 16/8/2021 để tổng hợp, xét
duyệt và đề xuất cấp học bổng Nay Der theo đúng quy định của Điều lệ.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triể n khai thực hiê ̣n./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

PHỤ LỤC
(Kèm theo văn bản số: 1754/SGDĐT-VP ngày11 /8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH
Học sinh dân tộc thiểu số được đề nghị cấp Học bổng Nay Der,
năm học 2020-2021
Trường/Trung tâm……………………………
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Họ và tên

Lớp

Dân tộc

Tóm tắt thành tích

Danh sách này gồm …. học sinh
(Lưu ý: Các đơn vị gửi file pdf và file excel)
.............., ngày.....tháng.....năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng đấu)

