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Chương Trình Học Bổng Khuyến Học 

Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội 

 

Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội dự kiến thực hiện chương trình học bổng khuyến học 

dành cho sinh viên xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó tại Trường Đại Học Luật Hà Nội và Khoa 

Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội như sau: 

    

I. Chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên xuất sắc 

 

1. Đối tượng được xét cấp học bổng   

 

Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại Trường 

Đại Học Luật Hà Nội và Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội có kết quả học tập cao và kết quả 

rèn luyện tốt trong thời gian học tập tại bậc đại học. 

 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng 

 

Để được xét cấp học bổng, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau: 

 

- Hiện đang là sinh viên năm thứ ba (đối với các ngành học 4 năm) và sinh viên năm 

thứ tư (đối với các ngành học 5 năm); và 

 

- Có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét cấp học bổng từ 7,5 trở lên (tính trên 

thang điểm 10). 

 

3. Thông tin về học bổng 

 

3.1 Số lượng học bổng 

 

Số lượng học bổng được cấp cho sinh viên là từ 12 đến 15 suất/năm học. 
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3.2 Thời gian hưởng học bổng và cách thức cấp học bổng 

 

Học bổng được cấp theo từng năm học và có giá trị kéo dài tối đa trong 2 năm học nếu sinh 

viên đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn được cấp.  Sau mỗi năm học, Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà 

Nội sẽ tiến hành xem xét và quyết định việc nhận học bổng cho năm học tiếp theo của sinh viên đã 

nhận được học bổng dựa trên cơ sở (i) bảng điểm học tập của năm học gần nhất (có xác nhận của 

nhà trường) và (ii) kết quả tham gia các hoạt động trong chương trình học bổng khuyến học của 

Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội. 

 

3.3 Giá trị học bổng 

 

Giá trị học bổng bao gồm: 

 

- Giá trị vật chất: 5.000.000 đồng/năm học; và 

 

- Các quyền lợi khác: Bên cạnh giá trị hỗ trợ vật chất trên, sinh viên còn có cơ hội 

được tham gia những buổi học, buổi nói chuyện chuyên đề, buổi giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm về nghề luật định kỳ hàng tháng và được học hỏi, trao đổi thường xuyên, 

trực tiếp với những luật sư đang làm việc tại Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội. 

 

3.4 Trình tự và thủ tục xét cấp học bổng  

 

Học bổng được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành tốt hai vòng sau: 

 

- Vòng 1: Nộp hồ sơ học bổng (bằng tiếng Việt) bao gồm: 

 

• 01 bảng điểm học tập của tất cả các học kỳ đã học (có xác nhận của nhà trường); 

 

• 01 giấy kê khai các thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin về (i) quá trình học tập 

tại các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, (ii) khối thi và điểm thi 

vào trường đại học và (iii) trình độ ngoại ngữ); 

 

• 01 thư giới thiệu về bản thân; và 

 

• 01 bài luận phân tích vấn đề pháp lý (tối đa 1.500 chữ) theo chủ đề sau:  

  

“Khoản 2 Điều 3 của Bộ Luật Dân Sự năm 2015 quy định: 

 

“Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình 

trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận.  Mọi cam kết, thỏa thuận không vi 

phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các 

bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.” 

 

Bằng lập luận pháp lý và một hoặc một số dẫn chứng minh họa, hãy trình bày quan 

điểm của anh/chị về nguyên tắc tự do thỏa thuận khi giao kết hợp đồng theo quy định 

trên.” 
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- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Luật sư Trương Nhật Quang, luật sư điều hành của 

Công Ty Luật TNHH YKVN. 

 

4. Trách nhiệm của sinh viên nhận học bổng 

 

Sinh viên nhận học bổng có trách nhiệm duy trì kết quả học tập và rèn luyện tốt tại trường 

phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn nhận học bổng của chương trình đưa ra.  Đồng thời, khi kết thúc 

năm học thứ ba (đối với các ngành học 4 năm) và năm học thứ tư (đối với các ngành học 5 năm), 

sinh viên đã nhận được học bổng phải nộp bổ sung bảng điểm của năm học vừa trải qua để Công Ty 

Luật TNHH YKVN, Hà Nội xem xét việc tiếp tục cấp học bổng cho năm học tiếp theo.  

 

5. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ 

 

Sinh viên có nhu cầu và đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng sẽ gửi hồ sơ học 

bổng qua địa chỉ sau đây trước ngày 10 tháng 3 năm 2017: 

 

- Đối với sinh viên đang theo học tại Trường Đại Học Luật Hà Nội, gửi hồ sơ học bổng 

đến địa chỉ email: ninh.ngo@ykvn-law.com (Ngô Thái Ninh). 

 

- Đối với sinh viên đang theo học tại Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, gửi hồ sơ 

học bổng đến địa chỉ email: dzung.duong@ykvn-law.com (Dương Tuấn Dũng). 

 

II. Chương trình Học bổng Khuyến học dành cho sinh viên nghèo vượt khó 

 

1. Đối tượng được xét cấp học bổng 

 

Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại Trường 

Đại Học Luật Hà Nội và Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội có điều kiện khó khăn về kinh tế và 

có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập.  

 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng 

 

Để được xét cấp học bổng, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau: 

 

- Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có ý thức vươn lên khó khăn để học tập tốt; và 

 

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, câu lạc bộ, đội, nhóm; đạt được nhiều 

thành tích trong các cuộc thi học thuật và năng khiếu, đóng góp vào phong trào học 

tập, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động tình nguyện, từ thiện và các hoạt động 

cộng đồng khác tại nhà trường hoặc địa phương. 

 

3. Thông tin về học bổng 

 

3.1 Số lượng học bổng 

 

Số lượng học bổng được cấp cho sinh viên là từ 02 đến 04 suất/năm học. 

 

mailto:ninh.ngo@ykvn-law.com
mailto:dzung.duong@ykvn-law.com
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3.2 Thời gian hưởng và cách thức cấp học bổng 

 

Học bổng được cấp theo từng năm học và giá trị kéo dài trong suốt thời gian sinh viên theo 

học tại trường.  Sau mỗi năm học, Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội sẽ tiến hành xem xét và 

quyết định việc nhận học bổng cho năm học tiếp theo của sinh viên đã nhận được học bổng dựa trên 

cơ sở (i) bảng điểm học tập của năm học gần nhất (có xác nhận của nhà trường) và (ii) kết quả tham 

gia các hoạt động của chương trình học bổng khuyến học của Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội. 

 

3.3 Giá trị học bổng 

 

Giá trị học bổng bao gồm: 

 

- Giá trị vật chất: 10.000.000 đồng/năm học; và 

 

- Các quyền lợi khác: Bên cạnh giá trị hỗ trợ vật chất trên, sinh viên còn có cơ hội 

được tham gia những buổi học, buổi nói chuyện chuyên đề, buổi giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm về nghề luật định kỳ hàng tháng và được học hỏi, trao đổi thường xuyên, 

trực tiếp với những luật sư đang làm việc tại Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội. 

 

3.4 Trình tự và thủ tục xét cấp học bổng  

 

Học bổng được xét cấp cho các sinh viên theo trình tự và thủ tục sau: 

 

- Phòng Công Tác Sinh Viên của Trường Đại Học Luật Hà Nội và Khoa Luật, Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội sẽ chọn ra danh sách tối đa 10 sinh viên tại mỗi trường đáp ứng 

điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng quy định tại Mục 2 của Phần II nêu trên và 

gửi danh sách này về Công Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội trước ngày 10 tháng 3 

năm 2017; và 

 

- Sinh viên được ghi nhận tại danh sách trên sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp với Luật 

sư Trương Nhật Quang, luật sư điều hành Công Ty Luật TNHH YKVN, để được xét 

cấp học bổng. 

 

4. Trách nhiệm của sinh viên nhận học bổng 

 

Sinh viên nhận học bổng có trách nhiệm duy trì kết quả học tập và rèn luyện tốt tại trường 

phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn nhận học bổng của chương trình đưa ra.  Khi kết thúc mỗi năm 

học, sinh viên đã nhận được học bổng sẽ nộp bổ sung bảng điểm của năm học vừa trải qua để Công 

Ty Luật TNHH YKVN, Hà Nội xem xét việc tiếp tục cấp học bổng cho năm học tiếp theo. 
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III. Thông tin liên lạc 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình học bổng khuyến học của Công Ty Luật TNHH 

YKVN, Hà Nội xin vui lòng gửi về địa chỉ liên lạc sau đây:  

 

- Đối với sinh viên đang theo học tại tại Trường Đại Học Luật Hà Nội, vui lòng liên hệ 

qua địa chỉ email: ninh.ngo@ykvn-law.com hoặc số điện thoại: (+84) 165 234 6336 

(Ngô Thái Ninh). 

 

- Đối với sinh viên đang theo học tại Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, vui lòng 

liên hệ qua địa chỉ email: dzung.duong@ykvn-law.com hoặc số điện thoại: (+84) 93 

892 0505 (Dương Tuấn Dũng). 

mailto:ninh.ngo@ykvn-law.com
mailto:dzung.duong@ykvn-law.com

