
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ  

tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Trường 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ 

thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT ngày 24/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ ,tin học; 

Căn cứ Quyết định sô 740/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

   Căn cứ thông báo số 282/TB-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 05 năm 2020 về việc tổ chức thi 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng chính quy khóa 26; 

   Căn cứ vào kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 đợt 8 kỳ thi ngày 

07/06/2020 tại Hội đồng thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Nay công nhận kết quả cho 230 thí sinh đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 

theo quy định của Trường, đợt 8 kỳ thi ngày 07/06/2020 tại Hội đồng thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ - 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (có danh sách kèm theo)  

Điều 2: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, các Phòng, Khoa chức năng có liên quan và những 

thí sinh có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này; 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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