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QUYẾT ĐỊNH 
                         (V/v trao học bổng của cựu  học sinh Nguyễn Duy Hiệu 83-86) 

     

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT (Ban hành kèm theo thông 

tư 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ vào biên bản ghi nhớ ngày 01 tháng 4 năm 2012 về việc thực hiện trao tặng 

học bổng Nguyễn Duy Hiệu niên khoá 83-86, giữa ban liên lạc cựu học sinh niên khoá 83 - 

86 và Ban Giám Hiệu nhà trường. 

- Căn cứ vào biên bản họp xét của Chi hội khuyến học nhà trường. 

- Căn cứ vào kết quả họp hội đồng giáo dục ngày 21 tháng 05 năm 2012. 

- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng. 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1 : Nay cấp học bổng cho học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu mỗi khối lớp trong 

năm học 2011 – 2012, như sau: 
  

STT Họ và tên học sinh Lớp Thành tích Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Mạnh 12T2 Giải khuyến khích quốc gia- Giải nhì cấp tỉnh HSG 

2 Đinh Phạm Diệu Tín 11T1 Gải nhất giải toán casio cấp tỉnh HSG 

3 Hoàng Trần Công Tuấn 10T3  HSG 

 

             Nay cấp học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí vượt khó để tiếp tục 

học tập, có tiến bộ trong quá trình học tập và rèn luyện, như sau: 
 

STT Họ và tên học sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Thành tích 

1 Đinh Thị Huệ 12T2 hộ nghèo HSG 

2 Lê Thị Tường Vi 11T1 hộ nghèo HSG 

 

Điều 2 : Các học sinh có tên ở điều 1 được nhận học bổng trị giá 1.000.000đ/học sinh (một triệu đồng 

chẵn). Tổng nguồn tiền học bổng được cấp cho các học sinh có tên ở điều 1 là  là 5.000.000đ (Năm triệu 

đồng chẵn), được trích từ quỹ học bổng hằng năm của cựu học sinh niên khoá 83-86. 

Điều 3 : Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi 

hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

          HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                 ( ký tên, đóng dấu) 

- Ban liên lạc cựu học sinh  83-86                                                          

          

 Phạm Tấn Sáu 


