
 
                                         

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

    

THƯ NGỎ 

Tài trợ Quỹ học bổng sinh viên Đại học Huế 

  
 

Kính gửi: Quý Cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

 

Lời đầu tiên, Đại học Huế xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng, lời chúc 

sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Đại học Huế với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, là trung tâm 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trọng điểm của miền Trung nói riêng 

và Việt Nam nói chung. Đồng thời, Đại học Huế còn là một trong những đại học 

đa ngành, đa lĩnh vực của quốc gia, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo 

nguồn nhân lực cao của khu vực và cả nước.  

Thời gian qua, Đại học Huế đã đào tạo rất nhiều thế hệ sinh viên, học viên. 

Trong đó, có không ít sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong 

học tập vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt. Với cương vị là các thầy, cô giáo, chúng 

tôi luôn khuyến khích, động viên, tạo môi trường học tập ngày một chất lượng để 

các em có thể hiện thực hóa ước mơ, thay đổi cuộc sống của chính bản thân và 

gia đình. 

 Đại học Huế đã mở ra các chương trình miễn, giảm học phí, trao tặng học 

bổng, khen thưởng, động viên các em sinh viên, học viên có thành tích cao trong 

học tập và nghiên cứu, sinh viên nghèo vượt khó... Tuy nhiên, do nguồn kinh phí 

còn hạn hẹp, nên việc hỗ trợ cho các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với quan niệm 

“Tương thân tương ái”, bắt đầu từ năm học 2022-2023, Đại học Huế lập “Quỹ 

học bổng sinh viên Đại học Huế” nhằm động viên, giúp đỡ các sinh viên, học 

viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, 

rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Với mục đích đó, Đại học Huế kêu gọi và mong 

nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của Quý cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

hảo tâm cùng chung tay đóng góp trí tuệ, tinh thần và vật chất vào Quỹ học bổng 

sinh viên Đại học Huế. 

 Quý cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền 

mặt hoặc chuyển khoản, toàn bộ thông tin về thu - chi, danh sách đóng góp được 

đăng tải công khai trên website của Đại học Huế. 

 Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, T T Huế. 



 

Điện thoại: (+84) 234 3825866; Email: office@hueuni.edu.vn 

Số tài khoản: 121000014706, tên tài khoản: Đại học Huế, tại: Ngân hàng 

Vietinbank CN Huế. 

(Bà Đoàn Thị Như Ý, Ban Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học 

Huế, điện thoại: 0934 567 054).    

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tấm lòng của Quý vị, các em sinh viên, học 

viên của Đại học Huế sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, 

trở thành những người công dân có ích cho quê hương, đất nước. 

Trân trọng cảm ơn!  

GIÁM ĐỐC 

     

  

 

 

 

          PGS.TS Lê Anh Phương 
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