
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/QĐ-DSG-TĐKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt

trong hoạt động công tác xã hội, ngoại khóa năm học 2011 – 2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 57/2004/QĐ-TTg, ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, ngày  16/3/2005 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đổi tên Trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học
DL Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-BGD&ĐT, ngày 30/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học DL Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên;

Xét thành tích, kết quả tham gia hoạt động công tác xã hội, ngoại khóa của sinh
viên toàn trường trong năm học 2011 – 2012, đợt tổng hợp hồ sơ tháng 10/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng giấy khen và phần thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Công
nghệ Sài Gòn cho 03 tập thể và 74 cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong
hoạt động công tác xã hội, ngoại khóa năm học 2011 – 2012 theo danh sách
đính kèm.

Điều 2: Mức thưởng kèm với giấy khen cụ thể như sau:

1. Mức thưởng 600.000 đồng / suất đối với 03 tập thể sinh viên đạt thành tích.

2. Mức thưởng 500.000 đồng / suất đối với 12 sinh viên đạt tích lũy số ngày
công tác xã hội ≥ 20 ngày.

3. Mức thưởng 300.000 đồng / suất đối với 47 sinh viên đạt tích lũy số ngày
công tác xã hội ≥ 15 ngày.

4. Mức thưởng 200.000 đồng / suất đối với 15 sinh viên đạt tích lũy số ngày
công tác xã hội ≥ 14 ngày.

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng, Phó Phòng Công tác Học Sinh - Sinh Viên, Phòng Kế
hoạch – Tài chính, Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng và những tập
thể, cá nhân sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3; (đã ký)
- Lưu TĐKT.

GS, TS. Đào Văn Lượng


