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QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên trình độ Đại học hệ 

chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 

 Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi; 

 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy chế 

đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

 Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ – BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở  giáo 

dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

 Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 về Ban hành Quy chế quản 

lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục 

đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên 

thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi; 

 Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-ĐHTL ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại 

học (K53 hệ chính quy, K46 và tương đương hệ VLVH, K55 hệ liên thông) và trình độ cao 

đẳng (K55 hệ chính quy); 

 Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-ĐHTL ngày 09/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại 

học (K54 hệ chính quy, K47 hệ VLVH) và trình độ cao đẳng (K56 hệ chính quy); 

 Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-ĐHTL ngày 19/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại 

học (K55 hệ chính quy, K57 hệ liên thông, K48 hệ VLVH); 



 Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-ĐHTL ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại 

học (K56 hệ chính quy, K58 hệ liên thông, K49 hệ VLVH); 

 Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐHTL ngày 03/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thuỷ lợi về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại 

học (K57 hệ chính quy, K59 hệ liên thông, K50 hệ VLVH); 

 Căn cứ vào biên bản cuộc hop xét tốt nghiệp ngày 11/02/2020 của Hội đồng xét tốt 

nghiệp cấp trường học kỳ I năm học 2019-2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp bằng kỹ sư, cử nhân trình độ Đại học hệ 

chính quy cho 673 sinh viên tại Hà Nội và 10 sinh viên tại Cơ sở 2 (Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được hưởng mọi chế độ hiện 

hành kể từ ngày ký Quyết định. 

 Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên 

có tên trong các danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                            
- Bộ NN&PTNT (để b/c); 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, PĐT. 
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