
UBND TỈNH NINH BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

Số: 271/QĐ-ĐHHL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học  

của Trường Đại học Hoa Lư 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;  

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TTT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học;  

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Hoa Lư; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐT ngày 23/7/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-ĐHHL ngày 30/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hoa Lư về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Hoa Lư; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 26/8/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 11 Chương trình đào tạo tạo (bao gồm 

Bản mô tả và Đề cương chi tiết chương trình đào tạo) trình độ đại học hình thức chính quy 

của Trường Đại học Hoa Lư. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa tuyển 

sinh năm 2022. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trưởng phòng Quản lý chất 

lượng, Trưởng các Khoa, Bộ môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận 

- Như Điều 3; 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, ĐT-QLKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

TS. Vũ Văn Trường 
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