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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế” 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ 

 

 Căn cứ Quyết định số 7359/QĐ - BCT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; 

 Căn cứ quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 

của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề 

đối với học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, 

sinh viên các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Huế”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thực hiện áp dụng từ học 

kỳ I năm học 2019-2020. Các Quy định trước đây trái với Quy định này đều không 

còn hiệu lực thi hành.  

 Điều 3. Các ông (Bà) Trưởng các phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Hành 

chính quản trị, Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.                                                                          

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám Hiệu (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị thuộc Nhà trường; 

- GVCN, CVHT; 

- Lưu: VT, ĐT(HTDT). 
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