
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

       Số: 392/QĐ–ĐHHL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2022 
 

    T Đ NH 

Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành 

Quản trị kinh doanh; Thiết kế đồ họa; Văn học 

HIỆ  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 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

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 Đại học Hạ Long; Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-

UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Trường ĐHHL; 

 Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo. 

                                                    T Đ NH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ 

đại học các ngành Quản trị kinh doanh, mã số 7340101; Thiết kế đồ họa, mã số 

7210403; Văn học, mã số 7229030 của Trường Đại học Hạ Long. 

Điều 2. Trưởng các khoa, phòng căn cứ Chương trình đào tạo để xây dựng 

kế hoạch đào tạo và tổ chức hoạt động tuyển sinh, đào tạo theo quy chế;  Phòng 

Đào tạo theo dõi việc triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật, đánh giá và 

điều chỉnh chương trình đào tạo theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình đào tạo áp 

dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa, 

đơn vị trong Trường căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- CT HĐT; 
- Ban Giám hiệu; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆ  TRƯỞNG 

PHÓ HIỆ  TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 



2 
 

 

 


		2022-05-13T08:40:07+0700
	Việt Nam
	Trần Trung Vỹ<trantrungvy@daihochalong.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-13T08:45:03+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Hạ Long<daihochalong@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




