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Số:   650 /QĐ-ĐHCNTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh  

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-TPHCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 

ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học thành 

viên và khoa trực thuộc ĐHQG-TPHCM; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc 

ĐHQG-HCMvề việc ban hành Quy chế chuẩn trình độ ngoại ngữ tại ĐHQG-TPHCM; 

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc 

ĐHQG-HCM về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ thi đánh giá 

năng lực tiếng Anh tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam do 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học & Xã hội nhân văn tổ 

chức sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ ĐHQG - HCM;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ 

(ĐTSĐH&KHCN). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách học viên khóa 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 đạt chuẩn 

đầu ra tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình đ  thạc s  theo qu  đ nh hiện hành của 

ĐHQG-HCM gồm 21 (Hai mươi mốt) người học có tên trong danh sách đính kèm Qu ết 

đ nh nà .  

Điều 2. Trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN, các học viên có tên trong Điều 1 ch u trách 

nhiệm thi hành Qu ết đ nh nà . 

Qu ết đ nh có hiệu lực kể từ ngà  ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH (Th). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

Ngu  n Hoàng Tú Anh 
 


