
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên  

văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017,  

học tại trụ sở Hà Nội  
                   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-ĐHNV ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-ĐHNV ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng 

tốt nghiệp đại học thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-ĐHNV ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành chương trình đào tạo để cấp 

bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy trúng tuyển năm 2017;  

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHNV ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành chương trình đào tạo để cấp 

bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;  

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh 

viên văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017 vào ngày 27 

tháng 8 năm 2021; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên 

văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017 và Trưởng phòng 

Quản lý đào tạo Đại học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho 01 sinh 

viên văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017, học tại trụ 

sở Hà Nội, cụ thể như sau:  

 

BỘ NỘI VỤ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

 

Số:            /QĐ-ĐHNV  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 



Stt Mã SV 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

sinh 

Nơi 

sinh 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

TBC

HT10 

TBC

HT4 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

1 
1703QT

VA001 

Khúc 

Tiến 

Du 

29/09

/1992 

Hải 

Phòng 

Việt 

Nam 
Kinh Nam 7,28 2,84 Khá 

 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên văn 

bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017, Trưởng phòng Quản 

lý đào tạo Đại học, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng 

phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trưởng khoa Quản trị văn phòng và sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c);  

- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c);  

- Các Phó Hiệu trưởng;  

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Chiến  
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