
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
            Số:          /ĐHĐT-CTSV                Đồng Tháp, ngày          tháng  01  năm 2023 
              Về việc trao học bổng  
 cho học sinh giỏi trúng tuyển nhập học  
       vào Trường Đại học Đồng Tháp 
 

                Kính gửi: 
- Các Sở  Giáo dục và Đào tạo; 

   - Các Trường THPT, THCS - THPT; 
   - Các Trung tâm GDTX. 
 

Căn cứ Quy định về việc quản lý, xét và cấp học bổng tại Trường  
Đại học Đồng Tháp và Đề án tuyển sinh năm 2023 của Nhà trường;                  
Trường Đại học Đồng Tháp kính gửi thông tin đến các Sở Giáo dục  
và Đào tạo, các Trường THPT, THCS - THPT, Trung tâm GDTX về việc  
trao học bổng cho thí sinh trúng tuyển nhập học vào Trường và đạt kết quả 
cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau: 

1. Miễn học phí học kỳ đầu tiên đối với thí sinh có tổ hợp xét tuyển đạt từ 
25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi.               
Đối với thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo giáo viên đã được Nhà nước               
hỗ trợ tiền đóng học phí sẽ được nhận mức học bổng tương ứng với mức học phí 
Khối ngành VII. 

2. Tiếp tục miễn học phí cho thí sinh nếu đạt kết quả học lực loại Giỏi  
và kết quả rèn luyện loại tốt trở lên ở những học kỳ tiếp theo. 

Trường Đại học Đồng Tháp kính đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo,            
các Trường THPT, THCS - THPT, Trung tâm GDTX thông tin đến  
phụ huynh và học sinh biết để đăng ký xét tuyển vào Trường.  

Thông tin liên lạc: Thầy Phạm Văn Hiệp - Trưởng phòng Công tác             
sinh viên, số điện thoại: 0945.19.39.68. 

Trân trọng./.             
Nơi nhận:                            KT. HIỆU TRƯỞNG              
- Như trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, CTSV (Nhân). 
 
 
 
 
 
 

     Cao Dao Thép 
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