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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng Sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp loại Khá toàn khóa học 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tách 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Chương 2 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính 

quy; 

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-ĐHSPKT ngày 01/8/2016 của Hiệu trưởng trường 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng và kỷ luật 

đối với Sinh viên hệ Chính quy trường và Thông báo số 309/TB-ĐHSPKT ngày 

19/12/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM về việc bổ sung tiêu 

chuẩn xét thưởng cho Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Khá” năm học, khóa học; 

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo; 

Xét đề nghị của trưởng các Khoa, trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng Tuyển sinh và 

Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng: giấy khen và tiền thưởng 300.000đ/01SV cho 320 SV đạt danh hiệu 

tốt nghiệp loại Khá trong toàn khóa học có tên trong danh sách đính kèm do đạt thành 

tích là Sinh viên Khá toàn khóa học, có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học từ 

7,5 trở lên và điểm rèn luyện toàn khóa từ 80 trở lên 

Điều 2. Tặng: giấy khen cho 787 SV đạt danh hiệu tốt nghiệp loại Khá trong 

toàn khóa học có tên trong danh sách đính kèm do đạt thành tích là Sinh viên Khá toàn 

khóa học 

 Điều 3: Các ông (bà) Trưởng các phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính, 

phòng Tuyển sinh & Công tác SV, khoa (TT) có liên quan và các Sinh viên có tên tại 

điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:   

- BGH (để b/c);  

- Như điều 3; 

- Lưu TS&CTSV, VT (15b).   

  

 PGS. TS. Đỗ Văn Dũng 

 


