THÔNG BÁO
HỌC BỔNG SCIC - NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2017
SCIC VÀ HỌC BỔNG SCIC LÀ ...
SCIC là tên viết tắt của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital
Investment Corporation). Được thành lập năm 2005, SCIC là một mô hình mới về quản lý và
đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua một tổ chức kinh tế ở Việt Nam. SCIC là đại
diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các dự án, các doanh
nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của đất nước. SCIC hiện có hơn 200
doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư và đang ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng
trong sự phát triển của thị trường đầu tư, tài chính Việt Nam.
“Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” là chương trình học bổng hàng năm của SCIC
dành cho sinh viên các trường Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc
dân và một số trường đại học chuyên ngành kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

CÁC BẠN SINH VIÊN ĐƯỢC GÌ ...
Với giá trị học bổng 10.000.000 đồng/suất, SCIC muốn hỗ trợ cho các sinh viên tập trung vào
việc học tập trong năm cuối cùng đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính
cho chi phí học tập và một số chi phí cơ bản khác của bản thân như sách vở, bảo hiểm y tế...
Ngoài khoản trợ giúp về tài chính, các bạn sinh viên được trao Học bổng SCIC còn có cơ hội:
 Được mời tham dự các hội thảo khoa học, các khóa đào tạo nghề nghiệp do SCIC tổ
chức;
 Được thực tập làm việc tại SCIC nếu có nguyện vọng;
 Được ưu tiên trong quá trình tuyển dụng vào làm việc tại SCIC nếu có nguyện vọng và
khi SCIC có nhu cầu;
 Được SCIC giới thiệu khi nộp hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu
tư của SCIC.
Số suất học bổng năm 2017: 30 suất.

NẾU BẠN SINH VIÊN MUỐN NHẬN HỌC BỔNG SCIC…
Bạn là những sinh viên đã hoàn thành năm thứ 3 tại Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng
hoặc Đại học Kinh tế quốc dân.
Thứ hai, bạn có kết quả trung bình chung học tập các năm từ 8.0 trở lên, tích cực tham gia các
hoạt động chung của trường, cộng đồng và xã hội, trình độ tiếng Anh tốt.

Để đăng ký Học bổng SCIC, mời các bạn sinh viên gửi hồ sơ đăng ký học bổng SCIC.
Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin học bổng (theo mẫu của SCIC, tải từ trang web www.scic.vn).
2. Bảng điểm học tập của 3 năm đầu có xác nhận của nhà trường.
3. Kết quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ khác (nếu có).
Địa chỉ nộp hồ sơ:
Tại trường bạn đang theo học.
Quy trình xét chọn:
- Nhận hồ sơ tại trường bạn đang theo học
- Phỏng vấn tại trụ sở SCIC
- Thông báo trúng tuyển
- Trao học bổng
Mọi câu hỏi và thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Chị Nguyễn Hồng Hạnh – Ban Đối ngoại Truyền thông
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
ĐT: 04.38240703 (máy lẻ 626) - Email: nguyenhonghanh@scic.vn

