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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Khen thưởng tập thể lớp 

Hệ Cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50, học kỳ I năm học 2016 - 2017 
     
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 5689/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trên cơ sở 

trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao 

đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TMDL ngày 10/08/2016 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc ban hành quy định công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 23/02/2017 của Hội đồng thi đua, khen thưởng, xét 

học bổng, chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên;  

Theo đề nghị trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 10 tập thể lớp HSSV Tiên tiến; 01 tập thể lớp HSSV Xuất sắc học 

kỳ I, năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo). 

Điều  2. Mức khen thưởng thi đua tập thể khối học sinh, sinh viên như sau: 

- 01 tập thể lớp HSSV Xuất sắc : 250.000 đ/lớp/học kỳ. 

- 10 tập thể lớp HSSV Tiên tiến: 200.000 đ/lớp/học kỳ. 

Điều 3. Các phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn, GVCN và tập thể lớp có tên trong 

danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

Nơi nhận: 
-Ban giám hiệu(để báo cáo); 
-Như điều 3; 
-Lưu: VT,CTHSSV. 

           HIỆU TRƯỞNG 

     

    (Đã ký)  

 

       Đàm Văn Hường 

 
 


