
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn, giảm học phí học kỳ II và bổ sung học kỳ I 

cho sinh viên, năm học 2021 - 2022  

 

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-ĐHPVĐ, ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Phạm Văn Đồng, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Miễn 100%  học phí cho 15 sinh viên; giảm 70% học phí cho 07 sinh 

viên và giảm 50% học phí cho 02 sinh viên, học kỳ II, năm học 2021 - 2022 (có 

danh sách kèm theo). 

Miễn 100%  học phí cho 02 sinh viên bổ sung học kỳ I, năm học 2021 - 2022 

(có danh sách kèm theo). 

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

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

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi  nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch HĐT; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó HT; 

- Lưu: VT, P. CT HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
 

 


		2022-04-28T11:07:17+0700


		2022-04-28T14:33:59+0700


		2022-04-28T14:33:59+0700


		2022-04-28T14:33:59+0700




