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QUYET DINH 
Chuyn.V�vife cho phép Truòng D�i hoe Sur ph�m Thê dyc thê thao Hà NÙi �ào t¡o 

S6 va ky higu HS ngành Giáo dåc Quôe phòng và An ninh trinh �Ù �¡i hÍe 

BO TRUÖNG BO GIÁO DrC VÅ �ÀO TAO 
Cän c Luát Giáo duc �ai hoc ngiày 18/6/2012 và Luát sita dói, bó sung mÙt só 

diéu cùa Luat Giáo duc d¡i hÍc ngày 19/11/2018; 
Can ca NghË �inh só 123/2016/NÐ-CP ngày 01/9/2016 cua Chinh phii quy dinh 

chic nang, nhiÇm vy, qyên ham và co cáu tó chirc cua BÙ, co quan ngang D9 

Can cu NghË dinh só 69/2017/NÐ-CP ngày 25/5/2017 cua Chinh phù quy dinh 
chic näng, nhiÇm vy, quyên h¡n và co câu tó chúc cça BÙ Giáo duc và �ào t¡go; 

Can c Thông tu só 24/2017/TT-BGD�T ngày 1010/2017 cia BÙ truong BÙ 
Giáo duc và �ào t¡o vé viÇc ban hành Danh myc giáo duc, dào t¡o câp IV trinh dÙ 

dai hoc; 
Can cu Thông tu só 2/2017/TT-BGDÐT ngày 06/9/2017 cça BÙ truong BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o ban hành quy dinh diéu kiÇn, trình te, thú tyc mÛ ngành �ào 
tao và dinh chi tuyén sinh, thu hói quyét dinh mß ngành dào t¡o trinh dÙ d¡i hÍc;| 

Theo de nghj cça Vu truong Vu Giáo duc Dai hoc. 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Cho phép Truong �¡i hÍc Su ph¡m Thê duc thê thao Hà NÙi �ào t¡o 

ngành Giáo dåc Quoc phòng và An ninh trinh �Ù �¡i hÍc, må sô 7340208. 

Dièu 2. Truong thyc hiÇn xác dinh chi tiÁu tuyên sinh, tuyên sinh, to chúc yà 

quán ly dào t¡o, câp b�ng theo các quy �inh hi�n hånh; �ánh giá chât lugng và kiêm 
dinh chuong trinh �ào t¡o theo quy dinh t¡i khoàn 5 �iêu 33 Lut Giáo dåc �¡i hÍoc 

(4ã duge sùa dôi, bô sung). 
Dieu 3. Quyêt dinh này có hiÇu lye kë tù ngày ký. 
Dièu 4. Chánh Ván phông, Vy truông Vy Giáo dåc �¡i hÍc, Thù truong các 

don vi có liên quan thuÙc BÙ Giáo dåc và Dåo t¡o, Hiçu truóng 1ruong Dai hÍc Sur 
ph¡m Thé duc thé thao Hà NÙi chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này. 

DUC KT. BO TRUONG 
CVTNU TRUÖNG Nol nhon: 

Nhu dieu 4; 
Bo truong (d� b/c); 
Luu: VT, GDÐH. 
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