
QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT 

trình độ đại học liên thông hình thức chính quy và đại học liên thông hình thức 
vừa làm vừa học năm 2021, học tại trụ sở chính ở 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 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng với trình độ đại học;  

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT 

ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-ĐHNV ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc ban hành Quy định tuyển sinh đại học, 

đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học; 

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy 

định tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm 

theo Quyết định số 2518/QĐ-ĐHNV ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Thông báo số 1956/TB-ĐHNV ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội về ngưỡng điểm trúng tuyển trình độ đại học liên thông hình 

thức chính quy và đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2021 xét theo kết 

quả học tập THPT và thủ tục, thời gian nhập học tại trụ sở chính ở Hà Nội; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021 và Trưởng 

phòng Quản lý đào tạo Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 106 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả 

học tập THPT trình độ đại học liên thông hình thức chính quy và đại học liên thông hình 

thức vừa làm vừa học năm 2021, học tại trụ sở chính ở Hà Nội (có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy và vừa làm vừa học năm 

2021, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học, Trưởng phòng Kế 

hoạch-Tài chính, Trưởng khoa Văn thư - Lưu trữ, Trưởng khoa Quản trị văn phòng và các 

thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 
- Bộ Nội vụ (để b/c); 
- Chủ tịch Hội đồng Trường; 
- Các Phó Hiệu trưởng;                                        
- Lưu: VT, ĐTĐH, HĐTS2021. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Nguyễn Bá Chiến 
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