
Việc đẩy mạnh, mở rộng và phát triển học bổng ngoài 
ngân sách để khuyến khích học sinh, sinh viên có 
thành tích học tập tốt là một nhiệm vụ được lãnh đạo 

ĐHQGHN đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu hỗ trợ những điều 
kiện thuận lợi nhất cả về vật chất và tinh thần nhằm động 
viên, khuyến khích các em sinh viên nói chung, những sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn nói riêng yên tâm học tập, tu 
dưỡng để trở thành những công dân có ích cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước; trong những năm qua, bên 
cạnh nguồn học bổng theo ngân sách Nhà nước, ĐHQGHN 
còn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp ở trong và ngoài 
nước xây dựng các chương trình học bổng ý nghĩa để trao cho 
các cá nhân có thành tích xuất sắc... 

Nói về ý nghĩa của học bổng Dongbu, bà Nguyễn Thị 
Tuyết - Phó Trưởng Ban CT&CTHSSV ĐHQGHN khẳng định: 
“ĐHQGHN đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ học 
bổng Dongbu, sư quan tâm của Tổng công ty cổ phần bảo 
hiểm bưu điện trong việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên 
ĐHQGHN. Sự thể hiện này chia sẻ trách nhiệm xã hội đáng 
quý của Tập đoàn Dongbu và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm 
bưu điện trong hoạt động kinh doanh, không chỉ quan tâm 
tới lợi ích của tập đoàn, tổng công ty mà còn quan tâm tới lợi 
ích của cộng đồng, đặc biệt là sự phát triển lâu dài của nguồn 

45 sinh viên thuộc các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội & nhân văn, ngoại 
ngữ, kinh tế, giáo dục của ĐHQGHN có thành 
tích học tập xuất sắc đã được nhận học bổng 
khuyến khích học tập của Quỹ Văn hóa Dongbu 
(Hàn Quốc) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm 
Bưu điện. Đây là năm đầu tiên sinh viên của 
ĐHQGHN được nhận học bổng Dongbu với 
tổng giá trị học bổng được trao cho các em 
sinh viên đợt này là 180 triệu đồng...
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nhân lực Việt Nam nơi tập đoàn, tổng công ty đang 
phát triển hoạt động kinh doanh...”. Cũng theo bà 
Tuyết, học bổng Dongbu không chỉ góp phần giúp 
cho sinh viên của ĐHQGHN có điều kiện học tập tốt 
hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các em với 
việc tiếp cận với phương thức tổ chức, quản lý và vận 
hành hoạt động của một đơn vị kinh tế uy tín như 
Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện.

Được nhận học bổng Dongbu đợt đầu tiên này, 
sinh viên Trịnh Hương Ly, khóa QH.2013.X, Khoa 
Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV chia sẻ: 
“Em luôn mong muốn được đặt chân lên những 
miền đất mới, trải nghiệm những nền văn hóa đa 
dạng của các quốc gia khác nhau, từ đó góp phần 
đưa đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc 
tế. Bởi như chúng ta đã biết, trong thời đại ngày nay, 
ngôn ngữ và văn hóa chính là chiếc chìa khóa mở ra 
cánh cửa hội nhập của Việt Nam với các nước trên thế 
giới, đặc biệt là các quốc gia phương Đông... Được 
nhận học bổng Dongbu, với em là một phần thưởng 
rất ý nghĩa. Học bổng Dongbu không những giúp 
em trang trải phần nào các chi phí học tập mà quan 
trọng hơn đây là nguồn động viên to lớn khiến em 

tự tin vững bước trên con đường chinh phục ước mơ 
của mình...”. 

Năm 2015, với vai trò là cổ đông chiến lược của 
Tổng công ty bảo hiểm bưu điện (PTI), Quỹ Văn hóa 
Dongbu - Hàn Quốc đã ủy quyền cho PTI cùng phối 
hợp triển khai các hoạt động trao tặng học bổng cho 
sinh viên xuất sắc tại Việt Nam trong đó có ĐHQGHN. 
Theo ông Bùi Anh Tuấn -  Phó Giám đốc của PTI, 
hoạt động trao học bổng sẽ tiếp tục được PTI và Quỹ 
Văn hóa Dongbu phối với ĐHQGHN cùng triển khai 
trong những năm tới nhằm mở rộng quy mô hoạt 
động để ngày càng có thêm nhiều em sinh viên xứng 
đáng được nhận được học bổng. Không chỉ dừng 
lại ở việc trao học bổng, theo kế hoạch PTI còn phối 
hợp với ĐHQGHN tiếp nhận sinh viên được nhận học 
bổng đến và thực tập tại PTI, giúp các em có các trải 
nghiệm thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học vào 
môi trường làm việc. Sau khi kết thúc thực tập, em 
nào có mong muốn được làm việc tại PTI cũng sẽ 
được ưu tiên xét tuyển.
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