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Khi Đề án triển khai cơ chế “tự chủ tài chính” của nhiều trường ĐH Công lập trên cả nước 
được Chính phủ phê duyệt năm 2014 có hiệu lực, học phí bậc đại học mỗi năm đã tăng trung bình từ 
15% đến 30% với các khoá nhập học trước đó. Năm học 2015-2016 này, mức thu học phí chương 
trình đại trà, trình độ đại học chính quy được nhiều trường công bố nằm trong khoảng 12 – 15 triệu 
đồng/năm/sinh viên, tăng hơn 2 lần so với năm 2013. (nguồn: trang 3) 

Mức học phí của giáo dục bậc đại học đang trở thành một rào cản lớn cho các em sinh viên 
nghèo hiếu học trong việc theo đuổi ước mơ đến giảng đường, chưa kể đến chi phí cho cuộc sống 
ngày càng đắt đỏ tại Tp.HCM. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khả năng tiếp cận đại học giữa 
các nhóm thu nhập khác nhau ở Việt Nam hiện đang có mức khác biệt rất cao. Với tổng số sinh viên 
hiện nay, chỉ có 3% đến từ nhóm 20% dân số nghèo nhất; với nhóm thu nhập trung bình thấp chỉ số 
này là 31,61; và với nhóm thu nhập cao nhất là 60,66. (nguồn: trang 3) 

Thông cảm và mong muốn chia sẻ khó khăn của các em sinh viên giàu nghị lực nhưng có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, BFF được thành lập với mục tiêu góp phần “gỡ bỏ rào cản tài chính để 
đem đến sự công bằng trong cơ hội tiếp cận tri thức cho các bạn trẻ”. Bước sang năm hoạt động thứ 
3, nhờ sự chung tay và tin tưởng của nhiều Anh Chị Em, hôm nay BFF vui mừng công bố thông tin 
về việc sẽ trao tặng thêm 15 suất Học bổng cho các em sinh viên hiếu học trong năm 2015, bên cạnh 
việc duy trì 35 suất học bổng hiện tại.  

Đối tượng nhận được sự hỗ trợ từ BFF là các em đã có kết quả đậu đại học năm 2015, có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng mong muốn và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Học 
bổng BFF trị giá 15,000,000đ/ sinh viên/ năm học. Bao gồm: học phí và các khoá huấn luyện – đào 
tạo về kỹ năng sống và làm việc cho đến khi các em hoàn tất chương trình đại học 4 năm của mình. 

BFF bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/09/2015 đến hết 25/09/2015. Sinh viên mong 
muốn được nhận học bổng phải tự ứng tuyển đăng ký. Ngoài ra, cộng đồng có thể đề cử ứng viên 
xứng đáng và tham gia kiểm chứng hồ sơ để giúp BFF lựa chọn đúng trường hợp trao học bổng. 

Thông tin chi tiết về Học bổng BFF 2015, bao gồm: đối tượng, quy trình và hướng dẫn làm 
hồ sơ xét tuyển xin vui lòng xem tại trang 2 của tài liệu này. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Ban 
Xét Tuyển qua email tuyensinh@hocbongBFF.org hoặc đường dây nóng 0933.957.837 trong giờ 
hành chính, từ 9:00 – 17:00 các ngày thứ 2 đến thứ 7. 

Chương trình Big Friend Foundation (BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập với mục 
tiêu tiếp sức và trợ lực cho các bạn trẻ hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất 
ước mơ học Đại học; và trang bị cho các em những kỹ năng sống và làm việc cần thiết thông qua 
các hoạt động huấn luyện, chia sẻ, kết nối trong chương.  

BFF được thành lập và điều hành bởi các cá nhân trẻ tâm huyết với mục tiêu của BFF và cam kết 
tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của nhóm. BFF không phải là tổ chức tôn giáo, chính 
trị và không trực thuộc sự quản lý của các tổ chức tôn giáo, chính trị, doanh nghiệp. 



XÉT TUYỂN HỌC BỔNG BFF 2015 

1. Năm học 2015 – 2016, BFF trao tặng 15 suất Học bổng BFF cho các tân Sinh viên. Học bổng 
BFF bao gồm học phí và các khoá huấn luyện – đào tạo kỹ năng sống và làm việc đồng hành.  

(i) Học phí: BFF sẽ cấp học phí theo học Đại học năm học 2015 - 2016 cho Sinh viên. Số tiền được 
cấp căn cứ theo thực tế học phí của Trường, nhưng không vượt quá 12 triệu/năm học.  

(ii) Hoạt động Huấn luyện - Đào tạo: với mong muốn hỗ trợ Sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho công 
việc sau khi ra trường, BFF triển khai các hoạt động đồng hành sau:  

- Người Hướng Dẫn / Mentorship: Mỗi tháng, Sinh viên có cơ hội gặp gỡ những anh chị thành 
đạt đi trước để được hướng dẫn và chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm sống.  

- Đào tạo / Training: Trong năm học, Sinh viên sẽ được (i) thực hành và trau dồi các kỹ năng 
thông qua các đề án thực tế dưới sự hỗ trợ của Coach; (ii) tham gia các workshop, 
teambuilding, gặp gỡ Diễn giả để được trang bị những kiến thức hữu ích.  

- Thực tập hè Toàn thời gian / Learning on the Job: Tạo điều kiện cho Sinh viên được tiếp cận 
môi trường công việc thực tế để làm quen, từ đó có định hướng rõ ràng hơn trong việc chuẩn 
bị cho công việc tương lai. Đây là hoạt động không bắt buộc. 

2. Học bổng BFF là học bổng không điều kiện 
Sinh viên phải nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của BFF về kết quả Học tập, Rèn luyện kỹ năng và đóng 
góp cho Cộng đồng. Ngoài ra, Sinh viên nhận Học bổng không có bất kỳ ràng buộc nào với BFF và 
các nhà hảo tâm trong suốt thời gian tham gia chương trình cũng như sau đó.  

3. Đối tượng xét tuyển của Học bổng BFF 2015 
- Các em sinh viên trúng tuyển Năm học 2015 – 2016 vào các trường Đại học tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; khối ngành Công nghệ thông tin hoặc Nông nghiệp. Tổng điểm 3 môn trúng 
tuyển vào Đại học, không tính điểm ưu tiên là: 

o Ngành Công nghệ Thông tin: từ 24.00 điểm trở lên; không môn nào dưới 6.00 
o Ngành Nông nghiệp: từ 21.00 điểm trở lên; không môn nào dưới 6.00 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tài chính để đi học (hộ nghèo, mồ côi). 

- Khao khát và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng để 
chuẩn bị cho tương lai của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. 

- Công dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, giới tính; có hạnh kiểm tốt; sống và học tập tại 
các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Long An, Tây 
Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Tp.HCM. 

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm 
Hồ sơ bắt buộc: 
(1) Phiếu đăng ký: theo mẫu của chương trình, đã điền đầy đủ thông tin  
(2) Thư chia sẻ nguyện vọng: theo mẫu của chương trình 
(3) Phiếu báo Kết quả thi Tốt nghiệp năm 2015 và Giấy báo Trúng tuyển vào Đại học năm 2015.  
(4) CMND và hộ khẩu photo có công chứng 

Không bắt buộc: những thông tin này sẽ được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển 
(5) Các giấy tờ để Ban Xét tuyển hiểu rõ hơn về khát vọng, nỗ lực vượt khó của Ứng viên. Ví dụ: 

thư giới thiệu của giáo viên, của người có uy tín; giấy khen; sổ hộ nghèo / cận nghèo…  

5. Quy trình Xét tuyển:  
- (01/09/2015): Bắt đầu nhận Hồ sơ 
- (25/09/2015): Kết thúc nhận Hồ sơ Đăng ký lúc 24h00 
-  (05/10/2015): Phỏng vấn trực tiếp & Xác nhận thông tin tại địa phương 
- (10/10/2015): Chọn lọc và công bố danh sách 15 tân Sinh viên được cấp Học bổng BFF 2015 

 
 



MỘT VÀI SỐ LIỆU 
1.163 là số sinh viên phải nghỉ học do không có khả năng đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối 
thiểu. Trong đó 556 sinh viên học hệ đại học và 607 sinh viên học hệ cao đẳng, chiếm tỉ lệ khoảng 
0,12% trên tổng số sinh viên của các trường đại học và cao đẳng đã báo cáo (SGTT, 2012). 

Theo kết quả tổng điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê năm 2012, hiện đang có 
mức khác biệt rất cao trong khả năng tiếp cận ĐH giữa các nhóm thu nhập khác nhau ở Việt Nam: số 
người có bằng đại học trong độ tuổi 25-34 chỉ chiếm 0,4% trong nhóm thu nhập thấp nhất, trái lại, con 
số này ở nhóm thu nhập cao nhất là 20,1%. 

Xét riêng chỉ số công bằng giáo dục (EEI - phản ánh khả năng có được bằng ĐH trong các nhóm dân 
số khác nhau), thì con số này trong cả nước là 37,76%, kém xa so với các nước phát triển như Hà 
Lan, Anh, Canada, Mỹ lần lượt là 67%, 64%, 63%, 57% . (Phạm Ly, 2015) 

“Chắc chắn học phí sẽ phải tăng, nhưng chúng tôi phải chờ tới khi có quyết định chính thức của 
Chính phủ. Nếu quyết định có sớm trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014 thì cũng phải tới đầu 
học kỳ II của năm học này, tức là đầu năm 2015, mới tăng”. (Lê Huyền - Ngân Anh, 2015) 

 “Trường ĐH Ngoại thương cũng được thu học phí theo kế hoạch, mức thu học phí tối đa (của 
chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015 - 2016 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm, 
năm 2016 - 2017 là 16 triệu đồng/sinh viên/năm. (Y.Anh, 2015) 

Theo điều tra của Bộ GD&ĐT năm 2011, cả nước có đến 63% sinh viên thất nghiệp vì thiếu kỹ năng 
(Kim Ngân, 2012). 

Cùng với hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, khi lên bậc đại học nhiều giáo viên yêu cầu sinh 
viên thực hiện bài tập nhóm và gửi thư điện tử cho giảng viên để đánh giá. Thế nhưng, nhiều giảng 
viên đã không khỏi “choáng váng” vì nhận một bức thư điện tử trắng trơn không lời chào hỏi, không 
có phần giới thiệu bản thân cũng như cách trình bày một bức thư cụ thể mà chỉ có duy nhất tệp tin 
đính kèm. (Đức Toàn, 2014) 

 “Người sử dụng lao động ở Việt Nam nhận thấy những yếu kém đặc biệt nghiêm trọng trong kỹ năng 
giao tiếp và tiếng Anh, cũng như kiến thức thực tế trong công việc của một sinh viên mới tốt nghiệp 
được tuyển dụng”, theo báo cáo "Phát triển giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu công việc – Những kỹ 
năng và nghiên cứu vì sự phát triển ở Đông Á" của Ngân hàng Thế  Giới (Chiến Thắng, 2011). 

 

Nguồn 

Phạm Ly, 2015, Tăng hay không tăng học phí 
<http://www.thesaigontimes.vn/132828/Tang-hay-khong-tang-hoc-phi-dai-hoc.html> 

Văn Chung, Lê Huyền, 2015, Thêm 2 đại học tăng học phí từ 2016 
<http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/244733/them-hai-dai-hoc-tang-hoc-phi-tu-2016.html> 

Y.Anh, 2015, ĐH Ngoại thương tang học phí lên 14.5 triệu đồng 
<http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dh-ngoai-thuong-tang-hoc-phi-len-14-5-trieu-dong-nam-
20150608093837887.htm> 

Lê Huyền, Ngân Anh, Học phí đại học: chờ dấu đỏ sẽ tăng 
<http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/200035/hoc-phi-dai-hoc--cho-dau-do-se-tang.html> 

Lê Thanh, Lan Anh, Ngọc Hà, 2014, Sẽ tăng học phí đại học lên khoảng 12 triệu đồng/năm 
<http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141224/se-tang-hoc-phi-dai-hoc-len-khoang-12-trieu-dong-
nam/690018.html> 

SGTT, 2012, Hơn 1.000 sinh viên bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn 
<http://sgtt.vn/Khoa-giao/164922/Hon-1000-sinh-vien-bo-hoc-vi-hoan-canh-kho-khan.html> 

Kim Ngân, 2012, 63 % sinh viên thất nghiệp, chất lượng giáo dục có vấn đề? 
<http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/63-sinh-vien-that-nghiep-chat-luong-giao-duc-co-van-
de/227408.gd> 

Chiến Thắng, 2011, WB: Sinh viên Việt Nam thiếu kỹ năng 
<http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/doisong/63383> 

Đức Toàn, 2015, Sinh viên ỷ lại, thiếu kỹ năng giao tiếp và… ỳ  
<http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20141203/khi-ban-tre-y-lai-thieu-ky-nang-giao-tiep/679656.html> 


