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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp học bổng toàn phần, bán phần cho sinh viên HKI năm 2019-2020  

 

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 Dân lập 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 3108/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 3141/QĐ-ĐHDT ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng Đại học 

Duy Tân về việc công nhận danh sách nhập học tuyển sinh chính quy năm 2016; 

Căn cứ Quyết định 2803/QĐ-ĐHDT ngày 06/08/2019 của Hiệu trưởng về việc xử 

lý kết quả học tập của sinh viên từ đầu khóa học & năm học 2018-2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp 4 suất học bổng toàn phần và bán phần cho 4 sinh viên hệ chính quy 

trong học kỳ I năm học 2019-2020. Trong đó gồm có 2 suất học bổng toàn phần (100%) 

và 1 suất học bổng 70% và 1 suất học bổng 7.000.000/ 1 năm học (có danh sách kèm 

theo). Tổng số tiền là: 28.500.000 (Hai mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

 Điều 2. Điều kiện để duy trì học bổng cho các năm học tiếp theo được căn cứ theo 

điều 1 của quyết định số 1856/QĐ-ĐTDT ngày 29/07/2016. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Phòng KH-TC, Phòng Đạo tạo ĐH&SĐH, Phòng Công tác Sinh viên, các 

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

hành. 

      Nơi nhận :                                                                            HIỆU TRƯỞNG  

 -  BGH (để B/C)                                Đã ký 
- Như điều 4                                                                                                        

- Lưu Văn phòng, P.CTSV   TS. Lê Nguyên Bảo 

 


