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DỰ KIẾN DÒNG TIỀN QUỸ NHÂN BẢN 
 

STT LOẠI HỌC BỔNG HỖ TRỢ 
 SỐ 

LƯỢNG 

MỨC HỌC BỔNG 

(sinh viên/học kỳ)  

1 Sinh viên mà Quỹ tuyển chọn hàng năm 6  4,000,000  

2 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 4  4,000,000  

3 Sinh viên có điểm cao nhất cuối môn học chuyên ngành 8  1,000,000  
 

STT 
THỜI 

GIAN 

 TỒN 

QUỸ  

CHI  

HOẠT 

ĐỘNG 

(bao gồm Chi 

quản lý Quỹ) 

 MỨC HUY ĐỘNG   

 CÒN LẠI  
GHI 

CHÚ TỐI THIỂU VÀO MỖI 

ĐẦU NĂM HỌC 

ĐẢM BẢO 

HOẠT 

ĐỘNG 

1 10/2016 46,900,000  49,000,000  51,100,000  147,700,000      

2 02/2017   49,000,000          

3 10/2017   98,000,000  196,000,000  147,700,000      

4 02/2018   98,000,000          

5 10/2018   98,000,000  196,000,000  147,700,000      

6 02/2019   98,000,000          



Ghi chú: 
             

* Chi hoạt động Quỹ: là khoản chi tài trợ học bổng hàng năm cho sinh viên Quỹ, sinh viên vượt khó và sinh viên học tốt 1 

môn học 

* Chi quản lý Quỹ: là khoản chi cho các hoạt động quản lý Quỹ mỗi năm 

* Quỹ trao học bổng cho 3 nhóm đối tượng sinh viên của Khoa:  

 

1.  Nhóm sinh viên năm 3 và năm 4 được Quỹ tuyển chọn: mỗi sinh viên được Quỹ tuyển chọn sẽ được nhận học 

bổng trong vòng 02 năm (năm 3 và năm 4) vào đầu mỗi học kỳ 

 

2.  Nhóm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: mỗi sinh viên sẽ được nhận học bổng trong vòng 04 năm vào đầu mỗi 

học kỳ 

 
3.  Nhóm sinh viên học tốt môn học: mỗi sinh viên sẽ được nhận học bổng vào cuối mỗi môn học 

* Quỹ huy động tài trợ từ cá nhân và doanh nghiệp vào mỗi đầu năm học, tức là tháng 09 hàng năm.  

THUYẾT MINH 
            

* 10/2016, Quỹ dự kiến trao học bổng cho 6 em sinh viên K14 (sinh viên năm 3) của Khoa HTTT, 4 em sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn và 8 em sinh viên học tốt ở 1 môn học.  

Như vậy, tổng tài trợ mà Quỹ cần là:   98,000,000  VNĐ  vào tháng 10/2016.  

* Thông qua dòng tiền có thể thấy được, đến tháng 10/2017 Quỹ dự kiến trao học bổng cho 12 em sinh viên: 6 em K14 (sinh 

viên năm 4), 6 em K15 (sinh viên năm 3), 4 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 8 em sinh viên học tốt ở 1 môn họccủa 

Khoa HTTT.  

Như vậy, tổng tài trợ mà Quỹ cần là:   196,000,000  VNĐ  vào tháng 10/2017.  

* Vậy để đảm bảo hoạt động của Quỹ trong những năm tới, Quỹ đề xuất huy động tài trợ trong 03 năm, mỗi năm chính là 

trung bình cộng MỨC HUY ĐỘNG TỐI THIỂU của 03 năm 2016, 2017, 2018.  

Như vậy, tổng tài trợ mà Quỹ cần là:   
147,700,000  VNĐ 

 vào tháng 10 mỗi năm 2016, 

2017, 2018 

KẾT LUẬN 
            

* Vì những thuyết minh đã trình bày trên, kế hoạch tháng 10/2016, Quỹ cần huy động là 147,700,000 VNĐ 
 


