BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC HUẾ
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Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành
lập Đại học Huế;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng
và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại
học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định
số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi
bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số
01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao
đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình
độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đại
học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2021;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học
Huế tại Tờ trình số 1912/TTr-VĐTMCNTT ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc xin bổ
sung chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Viện Đào tạo mở và Công
nghệ thông tin - Đại học Huế (có bảng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đính kèm).
Điều 2. Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển
sinh được điều chỉnh để thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo theo đúng quy định hiện
hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Huế; Trưởng các Ban: Đào tạo và Công tác sinh
viên; Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất và Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công
nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Các Phó Giám đốc ĐHH;
- Lưu: VT, ĐTCTSV. NTN.
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ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-ĐHH ngày
tháng 12 năm 2021
của Giám đốc Đại học Huế)
Đơn vị: Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
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Chính quy
Sau đại học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Vừa làm vừa học
Đại học
Vừa làm vừa học
Liên thông từ trung cấp lên
đại học vừa làm vừa học
Liên thông từ cao đẳng lên
đại học vừa làm vừa học
Đào tạo vừa làm vừa học đối
với người đã có bằng tốt
nghiệp trình độ đại học trở
lên
Đào tạo từ xa
Luật học
Ngôn ngữ Anh
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Chỉ tiêu
giao đầu
năm

700
600

Điều chỉnh
Tăng

+500
+500

Giảm

Chỉ tiêu
sau điều
chỉnh

1200
1100

Ghi
chú

