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Số:       /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

học kỳ II, năm học 2020 - 2021 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 
 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg, ngày 07/9/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ, ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng về việc 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 

viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 
trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Theo kết quả rèn luyện và học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021 của 

sinh viên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020 - 

2021 cho 81 sinh viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức học bổng khuyến khích học tập và thời gian được hưởng 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc trường và sinh viên có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng trường; 
- Hiệu trưởng; 
- Các Phó HT; 
- Như Điều 3; 
- Website trường; 
- Lưu: VT, P.CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
TS. Trần Đình Thám 
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