
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /ĐHPVĐ 

V/v trao học bổng cho sinh viên xuất 

sắc từ "Quỹ Hỗ trợ sinh viên nghèo 

vượt khó" của Viện Khoa học Môi 

trường và Phát triển (VESDEC) 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 5 năm 2022  

 

 
Kính gửi: Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC) 

 

 Theo Công văn số 25/2022-KHMTPT ngày 14/3/2022 của Viện Khoa học 

Môi trường và Phát triển về việc xác nhận lập Quỹ Hỗ trợ sinh viên Đại học 

Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã ban hành Thông báo số 

319/TB-ĐHPVĐ ngày 22/4/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ xét trao học bổng của 

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (gọi tắt là Học bổng VESDEC) cho 

sinh viên xuất sắc năm 2022. 

Qua thời gian triển khai thu nhận hồ sơ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

đã tổ chức xét chọn được 10 sinh viên xuất sắc đảm bảo các tiêu chí (có danh 

sách kèm theo) để đề nghị Viện Khoa học Môi trường và Phát triển xét trao học 

bổng và nhà trường sẽ tổ chức trao sau khi tiếp nhận học bổng từ Quỹ. 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Môi 

trường và Phát triển và cá nhân PGS.TS Lê Trình đã dành những tình cảm tốt 

đẹp đối với sinh viên của Trường. 

* Thông tin tài khoản tiếp nhận học bổng 

- Đơn vị thụ hưởng: Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

- Số tài khoản: 114.0000.40418 mở tại Ngân hàng Vietinbank Quảng 

Ngãi. 

Trân trọng cảm ơn!  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PGS.TS. Lê Trình; 
- CT Hội đồng trường; 
- Hiệu trưởng; 
- Hội Khuyến học trường; 
- Các Khoa; 

  - Phòng KHTC, CT HSSV; 
  - Lưu VT, TTHTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

Trần Đình Thám 

 


		2022-05-18T15:58:06+0700


		2022-05-18T16:10:49+0700


		2022-05-18T16:10:49+0700


		2022-05-18T16:10:49+0700




