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Số:              /QĐ-ĐHQGHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh  

được cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về 

Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của     

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Quy chế Đào tạo tiến sĩ 

tại ĐHQGHN và Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019,    

Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc ĐHQGHN 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 5 năm 2018 của     

Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của 

ĐHQGHN và Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Giám 

đốc ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về việc hỗ trợ 

học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Giám 

đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp 

học bổng lần đầu của ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Giám 

đốc ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng nghiên cứu sinh năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 04 nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học 

bổng duy trì và 12 nghiên cứu sinh khóa QH-2020 được cấp học bổng lần đầu của 

ĐHQGHN (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm trao học bổng cho nghiên cứu sinh 

theo quy định của ĐHQGHN. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Đào tạo, Trưởng ban Kế hoạch – Tài 

chính, Thủ trưởng các đơn vị đào tạo và các nghiên cứu sinh có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc (để b/c);   

- Lưu: VT, Ban ĐT, H15.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 
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