
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Số:   20/TB-CTSV  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v nhận tiền thưởng và học bổng 

Phòng Công tác Sinh viên đã công bố một số quyết định học bổng, khen thưởng và 

miễn giảm học phí cho sinh viên (kèm theo danh sách sinh viên) 

Nay thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách được nhận thưởng, học 

bổng và miễn giảm học phí theo các quyết định đã được công bố trên đến phòng Kế hoạch 

Tài chính , số 137 Nguyễn Văn Linh để nhận tiền. 

Thời gian nhận tiền: từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021 (giờ hành chính). Khi đi 

nhận tiền đề nghị mang theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu. 

Sinh viên vui lòng đi đúng thời gian thông báo, sau thời gian trên Phòng KHTC 

không giải quyết.  

Trân trọng thông báo. 

      Trưởng Phòng Công tác Sinh viên 

        (Đã ký) 

       ThS. Nguyễn Thôi 

LỊCH NHẬN TIỀN : 

STT SỐ QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN  

1 QĐ số 119 /QĐ-ĐHDT ngày 08/01/2021 ( QĐ v/v khen 

thưởng sinh viên đạt giải Quốc tế và Quốc gia năm) 

Ngày 18 đến 22 /01/2021 

(Giờ hành chính)  

 

2 QĐ số 118 /QĐ-ĐHDT ngày 08/01/2021 ( QĐ v/v khen 

thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020) 

Ngày 18 đến 22 /01/2021 

(Giờ hành chính)  

3 QĐ số 121 /QĐ-ĐHDT ngày 08/01/2021  (QĐ v/v trao học 

bổng Boeing Penn , Cal State, Cal Poly năm 2020) 

Ngày 18 đến 22 /01/2021 

(Giờ hành chính) 

4 QĐ số 120 /QĐ-ĐHDT ngày 08/01/2021 (QĐ v/v giảm 

học phí cho sinh viên năm học 2020-2021) 

Ngày 18 đến 22 /01/2021 

(Giờ hành chính) 

5 QĐ số 117/QĐ-ĐHDT ngày 08/01/2021 ( QĐ v/v khen 

thưởng cho cán bộ Đoàn xuất sắc năm học 2019-2020) 

Ngày 18 đến 22 /01/2021 

(Giờ hành chính) 

Ghi chú:  Sinh viên vui lòng xem và ghi lại Số QĐ và Số Thứ Tự của mình được nhận 

thưởng trước khi đến P.KHTC để thuận tiện trong việc cấp phát học bổng. 

 


