
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số: 2587/QĐ-ĐHQGHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  29   tháng   7    năm 2014
 

 QUYẾT ĐỊNH 

  
Về việc ban hành dạng thức bài thi môn tiếng Anh  

 tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế  

ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 
Căn cứ  Nghị định số 186/2013/ NĐ- CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010; được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

Căn cứ Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào học chương trình tài năng, tiên tiến, 

đạt chuẩn quốc tế và chất lượng cao năm 2014 ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành 

theo công văn số 1804/HD-ĐHQGHN ngày 30/5/2014 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này dạng thức bài thi môn tiếng Anh 

tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế ở Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 



 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và áp dụng tuyển sinh vào các 

chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội           

năm 2014. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Đào tạo, Viện trưởng Viện Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của các đơn vị  

đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Ban ĐT, Th20. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
                               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

                          Nguyễn Kim Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


