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

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

             

        Số:  119/QĐ-ĐHDT                Đà Nẵng, ngày  08  tháng 01 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng sinh viên đạt giải Quốc tế và Quốc gia 2020  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG 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 tường Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TĐDT  ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Duy 

Tân; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy; 

Căn cứ nội dung cuộc họp của hội đồng xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học 

phí ngày 05/01/2020; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Duy Tân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng tiền mặt cho các cá nhân và tập thể sinh viên đã 

đạt giải trong các cuộc thi Quốc tế và Quốc gia năm 2020 (có danh sách kèm theo). Tổng 

số tiền thưởng cho các cá nhân có tên trên là 78.500.000 đồng (Bảy mươi tám triệu năm 

trăm ngàn đồng chẵn). 

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

Điều 3. Văn phòng Trường, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Công tác Sinh viên, 

các Khoa, Phòng, Ban có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi 

hành. 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- BGH ( để b/c); 

- Như điều 3;                Đã ký  

- Lưu VP; P.CTSV; 

      TS.Lê Nguyên Bảo 


