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QUYẾT ĐỊNH  
V/v khen thưởng danh hiệu “Học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp xuất sắc toàn khóa”  

cho học viên lớp Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 20 
                                                                          

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y  TẾ CÔNG CỘNG 

Căn cứ Quyết định số 6221/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y 

tế công cộng; 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-ĐHYTCC ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các Phòng, đơn vị chức năng Trường Đại học Y tế công cộng;  

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-ĐHYTCC, ngày 04/03/2015 về việc ban hành 

Quy định về Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-ĐHYTCC, ngày 21/02/2018 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điểm tại Quyết định số 188/QĐ-ĐHYTCC, ngày 04/03/2015 về việc ban hành Quy 

định về Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật tại Biên bản họp số            

620/BB-ĐHYTCC ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật 

trường Đại học Y tế công cộng về việc xét Khen thưởng sinh viên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng danh hiệu “Học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp xuất sắc 

toàn khóa” cho học viên Đỗ Tùng Dương - lớp Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 20, 

niên khóa 2016 – 2018 đã có điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao nhất toàn khóa. 

Điều 2. Học viên có tên trên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng và phần 

thưởng theo quy định (ba trăm nghìn đồng). 

 Điều 3. Các Trưởng phòng Công tác sinh viên; Quản lý Đào tạo Sau Đại học, 

Tài chính kế toán và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CTSV. 
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