
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 1823 /QĐ-ĐHTL Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo  

trình độ thạc sĩ khóa 24 đợt 2 năm 2016 

       
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi ban hành 

theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn;  

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành kèm theo Thông tư 

số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 297 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ thạc sĩ khóa 24 đợt 2 của Trường Đại học Thủy lợi năm 2016 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những thí sinh còn thiếu giấy tờ cần thiết trong hồ sơ có nhiệm vụ bổ 

sung hồ sơ theo quy định trước ngày 20 tháng 9 năm 2016. Sau thời gian trên, nếu hồ sơ 

của thí sinh nào vẫn chưa hoàn thiện thì Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ xóa tên của 

thí sinh trong danh sách thi tuyển sinh. 

Điều 3. Các ông, bà trong Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trưởng Phòng Đào 

tạo Đại học và Sau Đại học, các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trong danh sách 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

     Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Bộ NN&PTNT (để b/c);    

- Như điều 3; 

     - Lưu: VT, ĐH&SĐH. 

 KT. HIỆU TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
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