
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:  659/QĐ-ĐHTN-CTSV                                     Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
     Về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm 2020 

    đối với sinh viên dân tộc thiểu số 

      

        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

Căn cứ quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 

phủ về việc thành lập trường Đại học Tây nguyên; 

Căn cứ 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 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15/10/2015 hướng dẫn 

một số điều của quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ, quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 

số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 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 hệ chính quy; 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm 2020 theo 

thông báo số 38/TB-ĐHTN-CTSV ngày 08/01/2020 của Hiệu trưởng; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác sinh viên và ông Trưởng phòng Kế 

hoạch Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm 2020 cho 217 (Hai trăm mười bảy) 

sinh viên dân tộc thiểu số có danh sách kèm theo. 

Điều 2. Mức cấp và thời gian cấp, theo qui định hiện hành: 

- Thời gian cấp từ tháng 1/2020 đến hết tháng 5/2020.  

- Mức cấp: 60% của mức lương cơ bản (1.490.000đ). 

  60% x 1.490.000đ =  894.000đ/1sinh viên/1 tháng.    

Điều 3. Các ông Trưởng phòng CTSV, Trưởng phòng KHTC, các đơn vị có liên 

quan và 217 sinh viên có tên kèm theo danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 Nơi nhận:                    KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu VT, CTSV.                                                                                                (đã ký) 

                                                                             PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 


