
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 cấp trợ cấp xã hội 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 Thông tư số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 

25/08/1998 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối 

với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Quyết định số 

194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều 

chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 

người dân tộc thiểu số; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp trợ cấp xã hội cho 91 sinh viên, học kỳ II năm học 2021 - 

2022 (có danh sách kèm theo). 

Cấp trợ cấp xã hội bổ sung cho 10 sinh viên, học kỳ I năm học 2021 - 

2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các mức hưởng trợ cấp và thời gian được hưởng của các đối 

tượng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. 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 4; 

- Chủ tịch HĐT; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó HT; 

- Lưu: VT, P. CT HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 

 

 


		2022-04-28T10:56:33+0700


		2022-04-28T14:26:18+0700


		2022-04-28T14:26:18+0700


		2022-04-28T14:26:18+0700




