
 

     BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 4/6  

đối với học viên cao học theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP 

 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; 

 Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các 

trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với học viên cao học phải đạt tương đương bậc 

4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

Điều 2: Học viên có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam trước ngày 15/2/2020 thì được bảo lưu kết quả 

theo quy định để xét điều kiện bảo vệ luận văn và công nhận tốt nghiệp.  

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường 

và học viên cao học có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 

- Như điều 3; 

-  Lưu VT, ĐT(5). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Hoàng Anh Huy 
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