
  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

             

     Số: 4735/QĐ-ĐHDT         Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp học bổng TOÀN PHẦN đối với tất cả các chƣơng trình  

trừ các ngành thuộc chƣơng trình Tiên tiến & Quốc tế  

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

Căn cứ Quyết định số 666/TTg, ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 7655/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Chủ tịch UBND Thành 

phố Đà Nẵng về việc c ng nhận Quyền Hiệu trư ng trường Đại học Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-ĐHDT ngày 18/08/2017 của Hiệu trư ng Đại học Duy 

Tân về việc công nhận danh sách nhập học tuyển sinh chính qui năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-ĐHDT ngày 22/02/2017 về việc ban hành mức học 

bổng TOÀN PHẦN đối với tất cả các ngành trừ các ngành thuộc chương trình tiên tiến và 

quốc tế; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng Khen thư ng sinh viên ngày 28/12/2017; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp 15 suất học bổng toàn phần cho 15 sinh viên khóa K23 hệ chính quy trúng 

tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2017 đạt mức điểm học bổng đầu khóa theo quyết 

định đã ban hành. 

Tổng số tiền cấp học bổng trong học kỳ I năm học 2017-2018 là 192.100.000 đồng 

(Một trăm chín mươi hai triệu một trăm ngàn đồng chẵn). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 3. Phòng KH-TC, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, TT Tuyển sinh, Phòng CTSV, các 

Khoa, Phòng, Ban có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

                                                                                            HIỆU TRƢỞNG 

Nơi nhận:                                                                                                                              
-  BGH ( để b/c);        Đã ký 

-  Như điều 3; 

       -  Lưu VP; P.CTSV;                                                                             

         NGƢT.LÊ CÔNG CƠ 


