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A.

GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH
Chƣơng trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên Nƣớc” đƣợc Công ty
TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) xây dựng và thực hiện trong vòng 5 năm từ năm
2012 đến năm 2017.
Chƣơng trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên Nƣớc” của VBL cấp học
bổng cho sinh viên đang theo học Đại học chuyên ngành Môi trƣờng và tài trợ
nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ về môi trƣờng nƣớc. Chƣơng trình đƣợc xây
dựng nhằm khuyến khích và phát triển đội ngũ những nhà khoa học Việt Nam,
những ngƣời sau đó sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên
nƣớc ở Việt Nam.

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN
1. PGS. – TS. Phan Minh Tân – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM;
2. TS. Trần Võ Hùng Sơn – Trƣởng Bộ Môn Kinh tế Môi trƣờng & Tài nguyên, Đại
học Kinh Tế Tp. HCM;
3. TS. Trần Ứng Long – TGĐ kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ
Môi trƣờng ECO;
4. Ông Trƣơng Tấn Đức, Trƣởng Ban Phóng viên, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn;
5. Ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty TNHH Nhà Máy
Bia Việt Nam.
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B.

HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC
Chƣơng trình xét trao học bổng cho các sinh viên đã hoàn tất năm thứ nhất bậc đại
học chuyên ngành môi trƣờng (gọi tắt là “Học Bổng Bậc Đại Học”). Sinh viên đã
đƣợc nhận học bổng của chƣơng trình sẽ đƣợc tiếp tục nhận học bổng cho những
năm học đại học tiếp theo nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện của Chƣơng trình.
Mục đích của Học Bổng Bậc Đại Học này là nhằm khuyến khích học sinh sau khi tốt
nghiệp Trung học Phổ thông và sinh viên ngành Khoa học Môi trƣờng sẽ chọn và
tiếp tục học tập về môi trƣờng nƣớc. Với chƣơng trình này, VBL mong muốn góp
phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ về quản lý và
bảo tồn tài nguyên nƣớc tại Việt Nam.
Hàng năm, VBL sẽ trao 20 suất học bổng mới cho các sinh viên hoàn thành xuất
sắc năm nhất ngành môi trƣờng. Ngân sách học bổng trong 05 năm có tổng giá trị
khoảng 4.725.000.000 đồng.

1. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG


Số lƣợng sinh viên mới đƣợc nhận học bổng: tối đa 20 sinh viên / năm



Giá trị học bổng: 15.000.000 đồng / suất / 01 năm

2. ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG


Ứng viên dự tuyển phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống từ Quảng Trị
trở vào Cà Mau;



Ứng viên chƣa đƣợc nhận học bổng thƣờng kỳ của các tổ chức, cá nhân
khác;



Ứng viên là sinh viên chuyên ngành liên quan đến môi trƣờng, đã hoàn tất
năm thứ nhất đại học của các trƣờng đại học tại Việt Nam;



Ứng viên đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm đầu tại trƣờng Đại học:
 Điểm trung bình tích luỹ đạt loại giỏi hoặc khá đối với sinh viên thuộc diện
hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa.
 Điểm các môn liên quan đến môi trƣờng đạt loại giỏi.



Đƣợc Hiệu trƣởng hay Trƣởng khoa của trƣờng Đại học mà ứng viên đang
theo học tiến cử dự tuyển.
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3. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG


Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 05 tháng 06 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm



Ứng viên đủ điều kiện vui lòng truy cập www.vbl.com.vn hoặc
http://career.vblgroup.vn/, tải và hoàn tất Đơn xin Ứng tuyển. Ứng viên cũng có
thể liên hệ cô Bùi Thị Loan qua địa chỉ email buithi.loan@vbl.com.vn để nhận
đƣợc Đơn xin Ứng tuyển.



Đối với sinh viên đã hoàn thành năm thứ nhất:
Ngoài Đơn xin Ứng tuyển, ứng viên cần gửi kèm các giấy tờ sau:





Bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thƣ;



4 ảnh hộ chiếu (3x4);



Bản sao công chứng bảng điểm đại học năm I;



Thƣ ứng tuyển chƣơng trình nêu rõ nguyện vọng và mục tiêu học
ngành môi trƣờng;



Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại
khoá liên quan đến môi trƣờng đƣợc nêu trong Đơn xin Ứng tuyển nếu
có);



Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại
khoá khác, không liên quan đến môi trƣờng đƣợc nêu trong Đơn xin
Ứng tuyển (nếu có)



Giấy xác nhận hộ khẩu vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa hoặc hộ
nghèo có xác nhận địa phƣơng nếu có);



Thƣ giới thiệu của Hiệu trƣởng hay Trƣởng khoa của trƣờng Đại học
mà sinh viên đang theo học.

Đối với sinh viên đã hoàn thành năm thứ 2 trở đi: chỉ xét tuyển cho những
sinh viên đã đƣợc nhận học bổng của chƣơng trình trong năm học trƣớc, tiếp tục
đạt kết quả học tập xuất sắc điểm trung bình tích luỹ đạt loại giỏi hoặc khá đối
với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và điểm các môn liên quan
đến môi trƣờng đạt loại giỏi). Hồ sơ gồm:


Bản sao công chứng bảng điểm đại học năm vừa học xong;



Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại
khoá liên quan đến môi trƣờng đƣợc nêu trong Đơn xin Ứng tuyển nếu
có);
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Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại
khoá khác, không liên quan đến môi trƣờng đƣợc nêu trong Đơn xin
Ứng tuyển (nếu có)



Giấy xác nhận hộ khẩu vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa hoặc hộ
nghèo có xác nhận địa phƣơng nếu có);

Hồ sơ cần ghi rõ “Ứng tuyển Học bổng bậc Đại Học của VBL” và gửi qua đƣờng
bƣu điện, hạn chót 17giờ 00 ngày 30/11, về địa chỉ:
Trách nhiệm Xã h i của Doanh nghiệp
Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL)
Lầu 15, Tòa nhà Melinh Point, 02 Ngô Đức Kế, Qu n 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38222 755 – Fax: (08) 38222 754



Hồ sơ sẽ không đƣợc hoàn lại cho ứng viên.

4. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG


Tuyển chọn hồ sơ: tháng 12
Hội đồng tuyển chọn xem xét và đánh giá hồ sơ. Mỗi hồ sơ sẽ đƣợc đánh giá
cả về năng lực và động cơ học tập.



Thông báo kết quả: tháng 1
Hội đồng tuyển chọn tổng kết danh sách. Ứng viên không đạt sẽ không đƣợc
xét lại.

5. PHƢƠNG THỨC TRAO HỌC BỔNG




Sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng bậc đại học của VBL sẽ đƣợc nhận
học bổng trị giá 15.000.000 đồng suất năm. hoản học bổng này sẽ đƣợc
chuyển trong 2 đợt
-

Đợt 1 10.000.000 đồng sẽ đƣợc chuyển trong vòng 20 ngày sau khi phát
hành thông báo trao học bổng đến sinh viên.

-

Đợt 2 5.000.000 đồng sẽ đƣợc chuyển vào tuần cuối của tháng 5 hàng
năm.

Đề nghị ứng viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng mở tài khoản tại ngân hàng
Vietcombank, học bổng sẽ đƣợc chuyển vào tài khoàn của ứng viên đƣợc
nhận học bổng.
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6. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẶC NGƢNG CẤP HỌC BỔNG
Học bổng sẽ bị ngƣng cấp ngay lập tức nếu ngƣời nhận học bổng vi phạm bất kỳ
1 trong các điều kiện sau
1. Bị phát hiện thông tin sai lệch trong hồ sơ dự tuyển;
2. Đã hoặc đang nhận học bổng khác;
3. Có kết quả học tập yếu kém (điểm trung bình tích luỹ hàng năm không đạt loại
giỏi, hoặc khá đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo) hay không thể theo tiếp
ngành môi trƣờng vì lý do nào đó;
4. Vi phạm các nội quy của trƣờng Đại học hoặc của Chƣơng Trình.
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C.

TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƢỜNG NƢỚC
Chƣơng trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên Nƣớc” sẽ tài trợ cho các
chuyên đề nghiên cứu về môi trƣờng nƣớc tại Việt Nam. Chƣơng trình đƣợc thực
hiện trong 05 năm từ năm 2012 đến 2017.
Chƣơng trình này dành cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam mong muốn thực
hiện các đề tài nghiên cứu lý thuyết hay thực tiễn về tất cả các lĩnh vực liên quan đến
môi trƣờng nƣớc tại Việt Nam.
Số lƣợng suất tài trợ mỗi năm sẽ căn cứ vào số đề tài phù hợp đƣợc chọn tài trợ.
Tổng số tiền tài trợ hàng năm cho các nghiên cứu về môi trƣờng nƣớc tối đa là
600.000.000 đồng năm.

1. MỤC TIÊU TÀI TRỢ


Khuyến khích các nhà khoa học trẻ về môi trƣờng đóng góp kiến thức cho
công tác bảo tồn tài nguyên nƣớc tại Việt Nam;



Tạo ra nguồn tri thức & thông tin mới; hỗ trợ các địa phƣơng, các đơn vị
những giải pháp thực tiễn có thể giải quyết các vấn đề về môi trƣờng nƣớc.

2. CHI TIẾT TÀI TRỢ


Tổng số tiền tài trợ: tối đa 600.000.000 đồng / năm



Thời gian nghiên cứu: tối đa 12 tháng cho mỗi đề tài nghiên cứu.



Giá trị tài trợ: tối thiểu là 100.000.000 đồng / đề tài nghiên cứu, tối đa là
200.000.000 đồng / đề tài nghiên cứu



Phạm vi sử dụng tiền tài trợ: tiền tài trợ có thể đƣợc dùng cho việc đi lại, ăn ở,
thu thập dữ liệu và các công cụ hỗ trợ nghiên cứu tạm thời.



Đề tài nghiên cứu cũng sẽ đƣợc xem xét tài trợ triển khai theo đề xuất của
nhóm thực hiện đề tài nếu Hội đồng Tuyển chọn xét thấy đề tài có tính ứng
dụng thực tiễn cao. Quy mô cũng nhƣ mức độ tài trợ sẽ đƣợc quyết định cho
từng trƣờng hợp cụ thể.
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Hỗ trợ chi phí đi lại và lƣu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh: áp dụng cho những
nhóm ứng tuyển lƣu trú và công tác ngoài Tp Hồ Chí Minh có đề tài đƣợc mời
tham gia vòng trình bày nhƣng không đƣợc chọn tài trợ.
 Chi phí hỗ trợ tối đa cho 3 ngƣời thuộc nhóm thực hiện đề tài.
 Phƣơng tiện đi lại quy định bằng xe hoặc tàu lửa từ địa phƣơng lƣu trú
đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngƣợc lại. Chi phí hỗ trợ đƣợc thanh toán
theo hoá đơn thực tế.
 Lƣu trú 01 đêm, phòng tiêu chuẩn tại khách sạn 3 sao do CT TNHH Nhà
Máy Bia Việt Nam chỉ định. Chi phí hỗ trợ đƣợc thanh toán theo hoá đơn
thực tế.

3. ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:


Ứng viên dự tuyển phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống từ Quảng
Trị trở vào Cà Mau;



Ứng viên chƣa đƣợc nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác;



Ứng viên từ 21 đến 40 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ;



Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc đã có bằng Cử nhân / Thạc sỹ
chuyên ngành khoa học môi trƣờng, kinh tế môi trƣờng tại thời điểm nộp
hồ sơ;



Ứng viên đƣợc sự đồng ý và hỗ trợ của đơn vị đang công tác cho công
việc nghiên cứu;

4. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN


Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 05 tháng 06 đến ngày 30 tháng 10 hàng
năm



Ứng viên đủ điều kiện vui lòng truy cập www.vbl.com.vn hoặc
http://career.vblgroup.vn/, tải và hoàn tất Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu
Khoa Học. Ứng viên cũng có thể liên hệ cô Bùi Thị Loan qua địa chỉ email
buithi.loan@vbl.com.vn để nhận đƣợc Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu
Khoa Học.



Hồ sơ đính kèm – ngoài Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, ứng
viên cần gửi kèm các giấy tờ sau:
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Bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thƣ;



4 ảnh hộ chiếu (3x4);



Bản sao công chứng văn bằng;



Giấy giới thiệu của đơn vị đang công tác.

Hồ sơ cần ghi rõ “Ứng tuyển Tài trợ Nghiên cứu Khoa học của VBL” và
gửi qua đƣờng bƣu điện, hạn chót ngày 30/10, về địa chỉ:
iệm Xã h i của Doanh nghiệp
Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL)
Lầu 15, òa à Meli
oi t, 02 Ngô Đức Kế, Qu n 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38222 755 – Fax: (08) 38222 754



Hồ sơ sẽ không đƣợc hoàn lại cho ứng viên.

5. QUY TRÌNH XÉT CHỌN


Vòng 1: Xét chọn lần 1 (từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11)
Hội đồng Tuyển chọn xem xét tất cả các hồ sơ dự tuyển và chọn ra các hồ
sơ xuất sắc và phù hợp nhất.



Vòng 2: Trình bày đề tài nghiên cứu (từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 12)
Chủ nhiệm những đề tài đƣợc chọn ở vòng 1 sẽ trình bày đề tài nghiên
cứu với Hội đồng Tuyển chọn để chọn ra các đề tài xuất sắc sẽ đƣợc nhận
tài trợ.



Thông báo quyết định tài trợ: Tháng 1

6. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Mỗi đề tài nghiên cứu sẽ đƣợc đánh giá bởi Hội đồng Tuyển chọn, các nhà
khoa học uy tín hoặc cũng có thể bởi một cá nhân am tƣờng về lĩnh vực
nghiên cứu. Các tiêu chí đánh giá bao gồm:


Sản phẩm nghiên cứu rõ ràng đề tài nghiên cứu phải có sản phẩm rõ
ràng và độc lập;



Đề tài nghiên cứu thực tiễn đề tài nghiên cứu phải có tính thực tiễn,
góp phần giải quyết những vấn đề môi trƣờng hoặc góp phần bảo vệ môi
trƣờng.
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Tiềm năng thành công: Khả năng thành công của dự án dựa trên các
yếu tố đề ra nhƣ mục tiêu, phƣơng pháp, ngân sách dự kiến và khung
thời gian của nghiên cứu.

7. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU:


Báo cáo giữa kỳ
Báo cáo tình hình triển khai đề tài nghiên cứu sau 6 tháng, những kết quả
đạt đƣợc theo tiến độ, những khó khăn, thuận lợi khi tiếp tục nghiên cứu.
Báo cáo giữa kỳ đƣợc trình bày trƣớc Hội Đồng Tuyển Chọn.



Báo cáo sơ kết
Báo cáo sơ kết cập nhật tóm tắt tình hình nghiên cứu sau 3 tháng trình bày
báo cáo giữa kỳ. Báo cáo sơ kết sẽ đƣợc gửi cho Hội Đồng Tuyển Chọn.



Báo cáo tổng kết

 Mô tả tóm tắt các nội dung nghiên cứu đã thực hiện


ết quả nghiên cứu, ứng dụng

 Các sản phẩm từ đề tài nghiên cứu
 Tổng kết chi phí
8. PHƢƠNG THỨC TRAO TÀI TRỢ
inh phí tài trợ sẽ đƣợc cấp 4 lần



Lần 1 30% tổng giá trị tài trợ sẽ đƣợc chuyển trong vòng 20 ngày đến cơ
quan chủ trì và quản lý đề tài của ứng viên có đề tài đƣợc tài trợ.



Lần 2 30% tổng giá trị tài trợ sẽ đƣợc chuyển trong vòng 20 ngày kể từ
ngày ứng viên hoàn tất báo cáo giữa kỳ theo đúng hƣớng dẫn của
chƣơng trình.



Lần 3: 20% tổng giá trị tài trợ sẽ đƣợc chuyển trong vòng 20 ngày kể từ
ngày ứng viên hoàn tất báo cáo sơ kết của nghiên cứu và đƣợc Hội Đồng
Tuyển Chọn phê duyệt.



Lần 4 20% còn lại sẽ đƣợc chuyển sau khi dự án nghiên cứu hoàn tất và
đƣợc Hội đồng Tuyển chọn phê duyệt để công bố.
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9. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẶC NGƢNG TÀI TRỢ
Tài trợ sẽ bị ngƣng cấp ngay lập tức trong những trƣờng hợp sau:


Đề tài nghiên cứu đã nhận đƣợc tài trợ từ bất kỳ đơn vị / cá nhân nào
khác.



Đề tài nghiên cứu không đƣợc tiếp tục thực hiện bởi ngƣời nhận tài trợ vì
bất kỳ lý do nào.



Đề tài nghiên cứu bị phát hiện không trung thực hoặc vi phạm bản quyền.



Đề tài nghiên cứu không đƣợc Hội đồng Tuyển Chọn phê duyệt.

Chƣơng trình tài trợ chỉ áp dụng cho cá nhân và mỗi cá nhân chỉ đƣợc ứng tuyển
một lần trong năm.

CHUẨN BỊ BỞI

DUYỆT BỞI
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