
 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Slogan và Logo 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 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/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 

515/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Nhà trường; 

Căn cứ vào ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức, đơn vị và cá nhân 

CBVC-NLĐ trong toàn trường; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Slogan và Logo chuẩn để sử dụng trong các văn bản hành 

chính và các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (có phụ lục 

kèm theo) 

Điều 2. Slogan và Logo mới được sử dụng chính thức từ ngày 17/11/2020 và 

thay thế cho các biểu tượng sử dụng trước đây. 

Điều 3. Các đơn vị, cá nhân và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Website; 

- Lưu VT, HCQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 
 

TS. Trần Hoàng Long 

 
 
 
 
 
 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  

 

Số: 620/QĐ-ĐHKTKTCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020 



PHỤ LỤC: SLOGAN VÀ LOGO  
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 620/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17/11/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 
 

 

STT Tên gọi Nội dung 

1 SLOGAN 

1. Phiên bản tiếng Việt: Học tập để kiến tạo tương lai 

2. Phiên bản tiếng Anh: Learning to create your future 

2 
BIỂU TƯỢNG 

(LOGO) 

              

 

 

* Ý nghĩa của Logo: 

- Logo có tên Trường cả phần Tiếng Việt 

và viết tắt bằng Tiếng Anh, sử dụng chung 

trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường trong nước và quốc tế. 

- Chính giữa là biểu tượng đôi bàn tay 

nâng hình ảnh quyển sách mở (đại diện 

cho khối kinh tế) và hình lục giác: đai ốc, 

bu lông và cờ lê (đại diện cho khối kỹ 

thuật) thể hiện cho giáo dục và đào tạo hai 

khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật của Nhà 

trường. 

- Ở phần trên bên trái có biểu tượng cánh 

chim thể hiện cho việc Nhà trường chắp 

cách ước mơ của sinh viên hướng tới 

tương lai. 

- Phía trên cùng bên phải là hình ảnh tên 

Trường viết tắt bằng Tiếng Anh lồng vào 

quả địa cầu thể hiện cho định hướng phát 

triển toàn cầu hóa của Nhà trường 

(UNETI: University of Economics - 

Technology for Industries).  

 
 
 

 

 


