THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Công ty Dươ ̣c Phẩ m và Hóa Chấ t Toàn Cầ u Merck và Chi Hô ̣i Thú Y Thú Nhỏ
Viêṭ Nam VSAVA công bố kế t quả quỹ Ho ̣c Bổ ng Merck-VSAVA dành cho sinh
viên ngành Thú Y năm 2016
Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2016, theo báo cáo của buổ i xét
duyê ̣t kế t quả Ho ̣c Bổ ng Merck-VSAVA đã xác đinh
̣ đươ ̣c 02 gương mă ̣t sinh viên tiêu
biể u ngành Thú Y giành được học bổng Merck-VSAVA lầ n đầ u tiên ở Viê ̣t Nam, bao
gồ m:
1. Lý Mai Hân, sinh viên Thú Y niên khóa 2014-2019, trường ĐH Nông Lâm TP.
Hồ Chí Minh
2. Phạm Trọng Vũ, sinh viên Thú Y niên khóa 2013-2018, trường ĐH Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh
Học bổng Merck-VSAVA là kế t quả hơ ̣p tác chiế n lươ ̣c và lâu dài giữa Chi Hô ̣i Thú
Y Thú Nhỏ Viê ̣t Nam (VSAVA) với công ty MSD Animal Health trong viê ̣c phát triể n
giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c và kỹ năng thiế t yế u cho sinh viên ngành Thú Y Viê ̣t Nam. Ho ̣c bổ ng
này là mô ̣t trong những suấ t học bổng toàn phầ n có giá tri ̣ rất cao (2.500 USD/ suất,
tương đương 55.650.000 đ/ suất) để khuyế n khích cho các sinh viên suấ t sắ c thuô ̣c năm
2 và năm 3 ngành Thú Y trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Ho ̣c bổ ng này đầ u tư cho
những sinh viên hiế u ho ̣c, có ý chí vượt khó và yêu thích nghề Thú Y hoàn thành chương
trình đào ta ̣o và theo đuổ i sự nghiê ̣p trong tương lai.
Quy trình cấ p xét học bổng đươ ̣c chia thành 2 vòng:
Vòng 1: Nộp và xét duyê ̣t hồ sơ: Từ 30/07 đế n 30/09/2016, tấ t cả sinh viên thuô ̣c nhóm
đố i tươ ̣ng đươ ̣c quyề n tham gia nô ̣p hồ sơ để xét ho ̣c bổ ng. Hồ sơ sinh viên sau đó đươ ̣c
sàng lo ̣c kỹ lưỡng. Chỉ những ứng viên đáp ứng đầ y đủ tiêu chuẩ n ho ̣c bổ ng đươ ̣c hô ̣i
đồ ng giám khảo lựa cho ̣n vào vòng tiế p theo.
Vòng 2: Phỏng vấ n trực tiế p: Các sinh viên có hồ sơ đa ̣t chuẩ n vươ ̣t qua vòng 1 đươ ̣c
nhâ ̣n thông báo phỏng vấ n trực tiế p bởi các thành viên hô ̣i đồ ng giám khảo vào ngày
15/11/2016 ta ̣i Văn phòng khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM.
Thành phầ n hô ̣i đồ ng giám khảo bao gồ m:
1. PGS.TS. Lê Quang Thông – Phó trưởng khoa Chăn Nuôi Thú Y, Phó chủ tịch
thường trực Chi hội Thú y thú nhỏ Việt Nam VSAVA
2. Ông Đặng Ngọc Hoàng – Tổng giám đốc Công ty MSD Việt Nam
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Ngọc – Phó chủ tịch Chi hội Thú y thú nhỏ Việt Nam
VSAVA

Dựa trên các nhóm tiêu chí gồ m kế t quả ho ̣c tâ ̣p, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng
mềm và các hoạt động xã hội mà sinh viên đươ ̣c tin
́ h điể m kế t quả ho ̣c bổ ng. Ngoài ra
sinh viên còn có điểm cộng khi là tham gia tích cực hoă ̣c tình nguyện viên của VSAVA,
hoă ̣c có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc có khả năng trả lời phỏng vấ n bằ ng tiếng
Anh lưu loát. Kế t quả học bổng đươ ̣c từng thành viên hội đồng giám khảo chấm điểm,
sau đó tính điểm trung bình và công bố công khai.
Sinh viên ngành thú y đa ̣t học bổng Merck-VSAVA sẽ được trao học bổng đinh
̣ kỳ hàng
tháng trong suốt năm học. Những sinh viên này đươ ̣c kỳ vo ̣ng sẽ có những đóng góp
tích cực đố i với sự tiế n bô ̣ của ngành Bác sỹ thú y Viê ̣t Nam, và tham gia vào các công
việc tình nguyện trong lĩnh vực thú nhỏ ít nhất 100 giờ mỗi năm trong vòng 2 năm sau
khi nhận được học bổng.
Để tăng ưu thế trong quá trình tuyể n lựa ho ̣c bổ ng này, sinh viên phải có định hướng
nghề nghiệp rõ ràng và nỗ lực để trau dồ i bản thân, nhấ t là nâng cao ngoa ̣i ngữ và tham
gia hoa ̣t đô ̣ng công tác xã hôi. Như vâ ̣y ho ̣c bổ ng Merck-VSAVA cũng góp phầ n thúc
đẩ y chấ t lươ ̣ng các Bác sỹ thú y sau khi tố t nghiê ̣p, đáp ứng được nhu cầ u bức thiế t về
nguồ n nhân lực cao trong xã hô ̣i, tăng khả năng ca ̣nh tranh và quố c tế hóa của Bác sỹ
thú y Viê ̣t Nam. Mố i quan hê ̣ song phương tố t đe ̣p giữa công ty MSD Animal Health
và VSAVA sẽ đươ ̣c tiế p tu ̣c củng cố và xây dựng trong tương lai thông qua viê ̣c nố i
tiế p các suấ t học bổng Merck-VSAVA trong những năm sắ p tới.
Lễ trao học bổng Merck-VSAVA lầ n thứ nhấ t được tiế n hành vào ngày 18/11/2016 ta ̣i
trường ĐH Nông Lâm TP. HCM.
Tấ t cả các chi tiế t về hồ sơ ứng viên, điề u kiê ̣n học bổng và kế t quả xét duyê ̣t đươ ̣c câ ̣p
nhâ ̣t ta ̣i website của MSD Animal Health Vietnam và VSAVA.

