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THÔNG BÁO
Về việc dự kiến danh sách học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017
Hệ Cao đẳng khóa 8 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 51
- Căn cứ kết quả sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017;
- Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng, xét học bổng khối học
sinh - sinh viên ngày 31/03/2017 về việc cấp học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017;
Ban giám hiệu thông báo mức học bổng và danh sách dự kiến học sinh, sinh viên Cao
đẳng khóa 8 và hệ TCCN khóa 51 được cấp học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017.
- Phương thức xét học bổng:
+Xét cấp học bổng đối với học sinh, sinh viên có điểm TBCHT từ 7.0 trở lên
(không có điểm thi dưới 5), điểm rèn luyện từ 70 trở lên.
+Xét cấp học bổng theo chuyên ngành, khóa học.
Mức học bổng xét từ cao xuống (mức học bổng Xuất sắc, Giỏi, Khá) cho đến khi
hết quỹ học bổng của chuyên ngành. (Trong trường hợp Điểm TBCHT của học sinhsinh viên như nhau, học sinh- sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ xét trước).
- Yêu cầu:
GVCN, học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 51 kiểm tra danh sách
dự kiến học bổng học kỳ I, năm học 2016 - 2017. Mọi thắc mắc gửi về phòng Công tác
học sinh - sinh viên đến hết ngày 12/4/2017. Hết thời hạn trên sẽ không được giải quyết.
Ban giám hiệu yêu cầu GVCN và các lớp Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 51 thực hiện
nghiêm túc thông báo này./
TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-BGH(để báo cáo)
-Các khoa, bộ môn
-Lưu VT
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