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DTU trao Học bổng và Khen thưởng Nhân ngày Học sinh 

Sinh viên Việt Nam 

 

Tối ngày 9/1/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh 

viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2017). Tại buổi lễ, Nhà trường đã tuyên 

dương, khen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016 và trao học bổng 

cho sinh viên đạt điểm cao trúng tuyển vào trường. Đây là hoạt động bổ ích để sinh viên ôn lại truyền 

thống hào hùng của học sinh - sinh viên thế hệ đi trước và nêu cao tinh thần hiếu học, đam mê nghiên 

cứu, tình nguyện vì cộng đồng của thế hệ trẻ Duy Tân. 

  

Đi qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành người bạn 

đồng hành tin cậy của các thế hệ sinh viên Việt Nam trong các chương trình, hoạt động, các phong trào 

hiệu quả và ý nghĩa. Hội Sinh viên Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu 

thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. 

  

  

 Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị,  

Hiệu trưởng Đại học Duy Tân phát biểu tại buổi lễ 

  

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy 

Tân phát biểu tại buổi lễ: “Lịch sử đấu tranh cách mạng từ những ngày đầu gian khó cho đến ngày giải 

phóng đất nước là lịch sử của tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ từng là lực lượng đông đảo, nòng cốt, xung kích 

đi đầu trong các phong trào đấu tranh của dân tộc. Các em sinh viên hôm nay may mắn sinh ra khi chiến 

tranh đã lùi xa, đây là thời điểm để chứng tỏ bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của 
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mình. Thầy mong rằng sinh viên Duy Tân sẽ hòa chung vào nhịp đập của tuổi trẻ cả nước để ra sức học 

tập, lao động vì cộng đồng, chủ động khởi nghiệp, đóng góp sức trẻ và tài năng cho sự phát triển vững 

mạnh của quê hương.” 

  

Tại buổi lễ, nhiều phần thưởng xứng đáng đã được trao tặng cho những gương mặt sinh viên có thành tích 

cao trong học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội trong đó: danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố 

được trao cho 19 sinh viên Duy Tân, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường được trao cho 20 gương mặt 

tiểu biểu và đặc biệt, Giấy khen hoàn thành tốt công tác Đoàn năm 2016 được Thành phố trao tặng 9 cá 

nhân là Bí thư Liên chi đoàn các khoa và Phó Bí thư Đoàn trường.  

  

 

Anh Nguyễn Duy Minh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Tp. Đà Nẵng 

trao Giấy khen hoàn thành tốt công tác Đoàn năm 2016 cho sinh viên Duy Tân 

  

Với mục đích tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Đại học Duy Tân đã 

trao học bổng, tuyên dương khen thưởng cho 1.755 sinh viên tiêu biểu xuất sắc, sinh viên có tinh thần 

vượt khó trong học tập trong năm học 2015 - 2016. Cụ thể: Trao học bổng cho 18 sinh viên xuất sắc (gồm 

6 sinh viên nhận học bổng Boeing và 12 sinh viên nhận học bổng Duy Tân) theo học chương trình Quốc 

tế thuộc Khoa Đào tạo Quốc tế, Học bổng Penn State được trao cho 17 sinh viên xuất sắc theo học 

chương trình Quốc tế thuộc Khoa Đào tạo Quốc tế, trao Học bổng cho 9 sinh viên tiêu biểu nhất (có điểm 

trúng tuyển từ 23 đến 30 điểm), trao thưởng cho 22 sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2015 - 

2016, ...Tổng số tiền khen thưởng, cấp học bổng, miễn giảm học phí năm học này là gần 2,7 tỷ đồng. 

  

Những phần thưởng xứng đáng cùng những món quà ghi nhận nỗ lực học tập, hoạt động xã hội từ Nhà 

trường chính là động lực cho các thế hệ sinh viên Đại học Duy Tân phấn đấu, ngày càng năng động và tự 

tin hơn để đạt nhiều thành tích trong trong học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội. 
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(Truyền Thông) 

 

 


