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Đồng Nai, ngày 21 tháng 09 năm 2018
Số: 69/2018/QĐ-HT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, thưởng vì học tốt, hỗ trợ tiền
công tác cho cán bộ lớp Học kỳ 2 năm học 2017-2018
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01/06/2005 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và
Quản trị Sonadezi;
Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về việc quy định
về Điều lệ trường Cao đẳng;
Căn cứ Giấy chứng nhận số 135/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 14/06/2017 của
Tổng cục dạy nghề v/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT/TrCĐ ngày 12/11/2005 về việc ban hành Quy
chế tổ chức và điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 44/2007/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;
Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/0 8/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định về sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/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;
Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-CDS ngày 17/04/2012 của Hiệu trưởng nhà
trường về việc điều chỉnh mức học bổng thưởng vì học tốt, hỗ trợ tiền công tác cho các
bộ lớp;
Căn cứ Biên bản họp ngày 18/09/2018 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ
luật sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cấp học bổng cho 107 Sinh viên Khóa 12, 13 hệ Cao đẳng chính quy
đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo danh
sách đính kèm với mức học bổng:
Cao đẳng:

Xuất sắc: 400.000đ/tháng; Giỏi: 300.000đ/tháng; Khá: 200.000đ/tháng

Học bổng được tính 05 tháng
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Điều 2: Cấp học bổng cho 02 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy (Ban đêm) đạt
thành tích cao trong học tập, rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo danh sách
đính kèm với mức học bổng:
Hệ Cao đẳng: Xuất sắc: 400.000đ/tháng;
200.000đ/tháng

Giỏi:

300.000đ/tháng;

Khá:

Học bổng được tính 05 tháng
Điều 3: Cấp tiền hỗ trợ công tác cho 52 Sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư các lớp
Học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo danh sách đính kèm với mức hỗ trợ là
50.000đ/người/tháng, được cấp 05 tháng;
Điều 4: Tặng Giấy khen năm học 2017-2018 cho 31 Sinh viên Khóa 12, 13 có
thành tích học tập và rèn luyện cao trong cả năm học theo danh sách đính kèm.
Điều 5: Hội đồng thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên Trường, các Ông
(Bà) Trưởng, Phụ trách Phòng/Khoa/Kế toán và các Sinh viên có tên trong danh sách
tại Điều 1, 2, 3,4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 1, 2, 3, 4, 5;
- Các Phòng/Khoa/TT Trường;
- Lưu: VT, TS&CTSV.

Đã ký
ThS.Lưu Phước Dũng
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