
  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:  5660/QĐ-ĐHDT                   Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v miễn giảm học phí học kỳ hè năm học 2017-2018 cho sinh viên 

 có học bổng toàn khóa học 

 

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 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 Quyết định số 631/QĐ-ĐHDT ngày 22/02/2017 về việc ban hành các mức 

HỌC BỔNG TÀI NĂNG đối với các chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, 

PNU; 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-ĐHDT ngày 22/03/2017 về việc ban hành mức học 

bổng HỌC SINH ĐẠT CÁC GIẢI DO TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TỔ CHỨC, HỌC SINH 

GIỎI, HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN; 

Căn cứ thông báo số 455/TB-ĐHDT ngày 17 tháng 05 năm 2018 về việc nộp học phí 

học vượt trong kỳ hè đối với sinh viên thuộc diện học bổng toàn khóa học; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn giảm học phí cho 14 sinh viên thuộc diện có học bổng toàn khóa học đã 

đăng ký học vượt trong học kỳ hè năm học 2017-2018. (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Tổng số tiền cấp cho 14 sinh viên trong học kỳ hè năm học 2017-2018 là 39.234.375 

đồng (Ba mươi chín triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng). 

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 TRƯỞNG 

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

-  Như điều 3; 

       -  Lưu VP; P.CTSV;                                                                             

 

         TS.LÊ NGUYÊN BẢO 

           


