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  QUYẾT ĐỊNH 

“Về việc khen thưởng học sinh - sinh viên” 

 

 HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH  
 

 Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-BCT ngày 14/03/2014 của Bộ Công  thương  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng 

Thương mại và Du lịch; 

 Căn cứ Quyết định số 42/GD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp hệ chính quy; 

 Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014; 

 Xét biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường ngày 04 

tháng 9 năm 2014,      

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1:  Khen thưởng 340 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu thi đua trong học 

tập và rèn luyện kỳ II năm học 2013 - 2014 

                                       (Có danh sách kèm theo)  

Điều 2: Tiêu chuẩn và mức thưởng như sau: 

1. Tiêu chuẩn:                    

- Đối với sinh viên đào tạo theo hình thức tín chỉ: Có điểm trung bình chung học 

tập đạt từ  2.80 đến 3.39 trở lên và rèn luyện đạt tốt trở lên 

 -  Đối với sinh viên đào tạo theo niên chế: Có điểm trung bình trung học tập đạt 

từ  7.50 đến 8.39 trở lên và rèn luyện đạt loại tốt trở lên 

2. Mức thưởng: 100.000đ/1 học sinh, sinh viên. 
3. Tặng giấy khen cho học sinh, sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2013-2014  

                      (Có danh sách kèm theo) 

Điều 3: Phụ trách các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên 

tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                       HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

               (Đã ký) 

 

                                                                                          ThS. Phạm Văn Bình 
 


