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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức xét khen thưởng tập thể  

trong Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên ban hành 

kèm theo Quyết định số 238/QĐ-ĐHYD ngày 22 tháng 01 năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC  
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đổi tên trường Đại học Y  khoa trực thuộc Đại học Huế 

thành trường Đại học Y-Dược trực thuộc Đại học Huế;   

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Học viên các trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ- HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng đại học Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đại học Huế; Quyết định số 07/QĐ-ĐHH-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 

của Hội đồng đại học Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Giám 

đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối 

với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức xét khen thưởng tập thể tại 

tiểu mục 2.2 của Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên 
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ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-ĐHYD ngày 22 tháng 01 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cụ thể như sau: 

“2.2. Khen thưởng tập thể 

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường sẽ xem xét chọn 

các tập thể tiêu biểu nhất theo khối/ngành học trong số các tập thể đạt danh hiệu 

Lớp sinh viên Xuất sắc và Lớp sinh viên Tiên tiến để tuyên dương khen thưởng”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Chính trị và Công tác sinh viên; Đào tạo Đại 

học; Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế; Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở 

vật chất; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh 

viên và các lớp sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                              HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3;                                                  
- Lưu: VT, CTCTSV, TTPC.          

 

 

 

 
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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