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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 77 /QĐ-ĐHLH Đồng Nai, ngày 28  tháng 01 năm 2019     

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sinh viên đạt giải trong Ngày hội Khoa học và Công nghệ 

Lạc Hồng lần 31, năm 2018 và đặc cách tốt nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  

Căn cứ Quyết định số 790/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng; 

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-TTg ngày 22/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Lạc Hồng; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lạc Hồng; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; 

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-ĐHLH ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Lạc Hồng về việc Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 

khoa và Hội thảo Khoa học Lạc Hồng cấp trường; 

Căn cứ Thông báo số 11/TB-ĐHLH ngày 15/01/2016 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Lạc Hồng về việc bổ sung cách tính điểm đặc cách cấp khoa cho Quy định 

nghiên cứu khoa học sinh viên được ban hành theo Quyết định số 836/QĐ-ĐHLH; 

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; 

Căn cứ Kết quả đánh giá bài báo khoa học sinh viên trong Ngày hội Khoa học và 

Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 31, năm 2018 của Trường Đại học Lạc Hồng được tổ 

chức vào ngày 15/12/2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả 16 (mười sáu) bài báo của 24 (hai mươi bốn) sinh viên 

tham gia báo cáo tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 31, năm 2018 

(danh sách đính kèm) đạt cấp trường và được đặc cách theo Quy định hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Lạc Hồng. 

Điều 2. Kèm Giấy khen, tiền thưởng theo công trình bài báo cho các sinh viên 

đạt giải thưởng bài báo hay nhất với mức thưởng như sau: 

- Giải Nhất 3.000.000 đ/1 bài báo   

- Giải Nhì 2.000.000 đ/1 bài báo   

- Giải Ba 1.000.000 đ/1 bài báo   
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 Điều 3. Khen thưởng 04 (bốn) giảng viên hướng dẫn (GVHD) có sinh viên nghiên 

cứu khoa học đạt giải Nhất, Nhì cấp Trường cho bài báo hay nhất (theo danh sách đính 

kèm) với mức thưởng như sau: 

- GVHD sinh viên đạt giải bài báo hay Nhất: 2.000.000 đ/1 bài báo và giấy khen. 

- GVHD sinh viên đạt giải bài báo hay Nhì: 1.000.000 đ/1 bài báo và giấy khen. 

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Trưởng phòng 

Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong Điều 1, 

Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  

− Như Điều 4; 

− Lưu: VT, TT.NCKH&ƯD, (580). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


