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                  Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020 

           

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
—————————— 

 

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

 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 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 618/QĐ-TTg ngày 08/5/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 09/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ biên bản trích Nghị quyết họp Đảng ủy, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp ngày 05/6/2020 đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành trình độ đại học; 

Căn cứ biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngày 01/10/2020 về việc thẩm 

định đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học; Bản giải trình bổ sung kèm 

Đề án đã bổ sung, hoàn thiện theo đề nghị của Hội đồng thẩm định; 

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Hội đồng trường, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp ngày 09/10/2020 về việc nhất trí thông qua chủ trương mở ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Ông Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Mã ngành: 7810103. 

Điều 2. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp đối với ngành nêu trên được 

thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

Điều 3. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

 

HIỆU TRƯỞNG 
- BGH (để chỉ đạo thực hiện); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT (để thông báo); 

- Lưu VT, ĐT. 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Trần Hoàng Long 
 


