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

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

          Số: 6498/QĐ/ĐHDT                                                    Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v khen thưởng cho Sinh viên tiêu biểu) 

 

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 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 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Căn cứ Quy định số 089/QĐ/ĐHDT, ngày 25/04/2008 của Hiệu trưởng Đại học Duy Tân 

về việc khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy; 

Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng xét khen thưởng, miễn giảm học phí cho sinh viên 

ngày 24/12/2018; 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng/ 1 sinh viên cho 116 cá nhân 

sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện năm học 2017-2018. (Danh sách và tiền 

thưởng kèm theo).  

 Tổng số tiền thưởng: 232.000.000 đồng ( Hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn). 

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

Điều 3. Phòng KH-TC, Văn phòng Trường, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo 

ĐH & SĐH, Đoàn thanh niên, các Khoa và 116 sinh viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định 

thi hành. 

         HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  
- Như điều 3;           Đã ký 

- HĐQT,BGH (b/c);   

- Lưu tại Văn phòng.     TS.LÊ NGUYÊN BẢO       


