
Số 

tt 
Tên học bổng Đối tượng áp dụng 

Mức 

giảm 

học phí 

Ghi chú 

1 
Học bổng Thủ 

khoa 

Học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất 

các khoa hoặc các ngành. 

100% 

Học phí 

 

2 

Học bổng Khoa 

học Công nghệ, 

học sinh giỏi 

- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì các 

cuộc thi KHKT cấp tỉnh trở lên; 

- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc 

thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. 

100% 

Học phí 

 

3 

Học bổng Khoa 

học Công nghệ, 

học sinh giỏi 

- Học sinh đạt giải Ba các cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh trở lên; 

- Học sinh đạt giải Ba cuộc thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. 

50% 

Học phí 

 

4 
Học bổng phúc 

lợi 

Học bổng áp dụng đối với con, 

anh/chị/em ruột và chính CB-GV-

NV Nhà trường học tại Đại học Lạc 

Hồng. 

100%  

Học phí 

CB-GV-NV đã 

công tác tại trường 

từ 10 năm trở lên, 

tính đến thời điểm 

xét tuyển  

50%  

Học phí 

CB-GV-NV đã 

công tác tại trường 

từ 5 năm trở lên, 

tính đến thời điểm 

xét tuyển  

30%  

Học phí 

CB-GV-NV công 

tác tại trường dưới 

5 năm, tính đến thời 

điểm xét tuyển 

5 
Học bổng hiếu 

học 

Học bổng áp dụng đối với hai 

anh/chị/em ruột trở lên cùng học tại 

Lạc Hồng. 

50%  

Học phí 

 

6 
Nữ sinh học các 

ngành Kỹ Thuật 

Thí sinh nữ theo học các ngành: 

1. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; 

2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

3. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa; 

30% 

Học phí 

 



Số 

tt 
Tên học bổng Đối tượng áp dụng 

Mức 

giảm 

học phí 

Ghi chú 

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ 

điện tử); 

5. Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng; 

6. Công nghệ thông tin. 

7 
Học bổng Doanh 

nghiệp 

Thí sinh đăng ký các ngành: 

1. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; 

2. Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng; 

3. Công nghệ sinh học; 

4. Khoa học môi trường; 

5. Tài chính ngân hàng. 

30% 

Học phí 

 

8 

Thủ lĩnh thanh 

niên hoặc cán sự 

lớp 

Thí sinh là:  

1. Bí thư chi đoàn hoặc UVBCH 

đoàn trường năm lớp 12; 

2. Lớp trưởng hoặc lớp phó học tập 

năm lớp 12. 

30% 

Học phí 

 

9 

Học bổng kết 

nghĩa và hợp tác 

giáo dục  

Học bổng áp dụng cho học sinh các 

Trường THPT kết nghĩa và hợp tác 

giáo dục với Đại học Lạc Hồng 

30% 

Học phí 

 

10 
Học bổng theo 

khu vực 

Thí sinh ở các huyện, tỉnh khó khăn 

về kinh tế: 

1. Các huyện: Xuân Lộc, Tân Phú, 

Định Quán, Cẩm Mỹ (Đồng Nai); 

2. Các tỉnh: Phú Yên; Bình Định; 

Quảng Ngãi; Thanh Hóa; Nghệ An. 

20% 

Học phí 

 

11 
Học bổng cùng 

đồng hành 

Học bổng áp dụng cho sinh viên giới 

thiệu người thân và bạn bè vào học tại 

Đại học Lạc Hồng. 

10% 

Học phí 

 

 


