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QUYẾT ĐỊNH  

V/v điểm trúng tuyển đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH và đào tạo bằng ĐH thứ 2 

 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2015 – 2017; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với 

trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; 

Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-HVN ngày 17/8/2017 của Giám đốc Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo liên thông giữa trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 5173/QĐ-HVN ngày 20/12/2017 của Giám đốc Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018;  

Căn cứ Kết luận của cuộc họp Hội đồng tuyển sinh đại học ngày 13/12/2018; 

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực HĐTS, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Điểm trúng tuyển đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và đào tạo bằng 

đại học thứ 2 hệ chính quy, kỳ thi ngày 02-04/11/2018 như sau: 

1. Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Tổng điểm 3 môn thi đạt từ 13,00 điểm 

trở lên và các môn thi đều đạt trên 1 điểm. 

2. Đào tạo bằng đại học thứ 2: Tổng điểm 2 môn thi đạt từ 8 điểm trở lên và các môn 

thi đều đạt trên 1 điểm.  

Điều 2. Ủy viên thường trực HĐTS đại học, các ông (bà) có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 
 

     Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH                     

    - Bộ Giáo dục và ĐT (Báo cáo);                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

    - Như điều 2;                                                                                

    - Lưu: VT, QLĐT, NPD(5).                                                                     

                                                                                                              (đã ký) 

 

 

                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                             GS. TS. Phạm Văn Cường 


