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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học và cấp bằng cử nhân  

(đợt xét thứ 3, năm 2021) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 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 Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trường ĐHHL; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 

09/02/2021của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường ĐHHL; 

 Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-ĐHHL ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHHL ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ;Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-ĐHHL, ngày 26/5/2019 của 

Hiệu trưởng Trường ĐHHL sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 22/10/2021; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học và cấp bằng cử nhân cho 

26 sinh viên (đối tượng xét bổ sung) của Trường Đại học Hạ Long đủ điều kiện 

tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp thứ 3, năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các phòng Đào tạo; Công tác chính trị, quản lí và hỗ trợ 

sinh viên; Trưởng các khoa có sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có tên trong Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     
- Ban Giám hiệu; 

- Như Điều 2 (t/h);  

- Lưu: VT, ĐT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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