
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  473 /QĐ-ĐHLH Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học (NCKH) lần 18  

và đặc cách tốt nghiệp 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  

Căn cứ quyết định số 86/2000/QD-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành qui chế Đại học Dân lập; 

Căn cứ quyết định số 790/TTG ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Lạc Hồng; 

Căn cứ quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh 

Đồng Nai về việc Giao quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; 

Căn cứ kết quả Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 18 của Trường tổ chức 

vào ngày 30/6/2012; 

Căn cứ đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu khoa học– Sau đại học– 

Kiểm định chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho 45 sinh viên 

đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 18 (danh sách đính kèm). 

Giải Nhất Nhì Ba Khuyến khích 

Điều kiện ĐTBBC>=91,0 ĐTBBC>=90,1 ĐTBBC>=87,0 ĐTBBC>=70,0 

Điều 2. Kèm theo Giấy khen, thưởng theo công trình cho các sinh viên đạt giải với 

mức thưởng như sau: 

+ Giải nhất 3.000.000 đ/ 1 đề tài và đặc cách tốt nghiệp theo quy định 

+ Giải nhì    2.000.000 đ/ 1 đề tài và đặc cách tốt nghiệp theo quy định 

+ Giải ba    1.000.000 đ/ 1 đề tài và đặc cách tốt nghiệp theo quy định 

+ Giải khuyến khích 300.000 đ/ 1 đề tài và đặc cách tốt nghiệp theo quy định 

Điều 3. Khen thưởng 02 giảng viên hướng dẫn có sinh viên NCKH đạt giải Nhất cấp 

Trường với mức thưởng 1.000.000 đ/1 giảng viên và giấy chứng nhận (danh sách đính kèm). 

Điều 4. Ông Trưởng phòng NCKH – SĐH – KĐCL, các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Ban 

có liên quan và các thành viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ 

ngày ký./. 

 HIỆU TRƯỞNG 
   Nơi nhận:                                                                                                                                  

- VP HT (để báo cáo);       

- Như điều 3 (để thực hiện);              (Đã ký) 

- Lưu: P.HCTC, P.NCKH.  

 

  Đỗ Hữu Tài 





 



 



 





 


