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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân 

cho sinh viên đại học chính quy bổ sung (đợt 1.2021) 

  
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc giao cho Học viện Thanh thiếu niên đào tạo hệ chính quy trình độ 

đại học các ngành Công tác Thanh thiếu niên; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 3274/QĐ-BGDĐT ngày 24/08/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc giao cho Học viện Thanh thiếu niên đào tạo hệ chính quy trình độ 

đại học ngành Công tác xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 3260-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 10/5/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-HVTTNVN ngày 12/09/2016 của Giám đốc Học 

viện Thanh thiếu niên Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ 

thống tín chỉ của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15/06/2021 của Hội đồng xét và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên đại học chính quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 01 sinh viên đại 

học hệ chính quy khóa 5 niên khóa 2016-2020 đợt 1 năm 2021  

Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 

tính 

Ngành đào tạo Xếp 

loại 

1 Lại Hồng Nhung 05/11/1996 Yên Bái Nữ 
Công tác Thanh 

thiếu niên 

Trung 

bình 

Điều 2. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; các đơn vị liên quan và 

sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
     - Như điều 3; 

     - Lưu TC-HC; ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 


