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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  

 

Số: 1853/QĐ-ĐHL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022  

cho sinh viên hệ Chính quy  

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 23/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 

viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2022 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc Triển khai hoạt động của Trường Đại học Luật; 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ  

BGD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định 

số 5115/ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/4/2014 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN"; 

Căn cứ Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 23 tháng 04 năm 2015 của 

Giám đốc ĐHQGHN về việc kết quả học tập để xét học bổng; 

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2021-2022; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ 

Chính quy, trường Đại học Luật họp ngày 21/12/2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp 171 suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 cho 

sinh viên hệ chính quy (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

- Đối với hệ chuẩn: 13 suất học bổng loại A, 133 suất học bổng loại B và 12 suất học 

bổng loại C; 

- Đối với hệ chất lượng cao theo TT23: 01 suất học bổng loại A, 10 suất học bổng loại B và 

02 suất học bổng loại C. 
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Điều 2. Đối với học bổng khuyến khích học tập, mỗi sinh viên được nhận 05 tháng trong 

học kỳ II năm học 2021-2022. Tổng số tiền chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ II 

năm học 2021-2022 là:  

- Hệ chuẩn: 813.950.000 VNĐ (Tám trăm mười ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng 

chẵn)); 

- Hệ chất lượng cao theo TT23: 239.500.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi chín triệu năm 

trăm nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng có liên quan và sinh viên chính quy 

các khoá có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách; 

- Phòng KH – TC; 

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Trọng Điệp 

 


