
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3286 /QĐ-ĐHKT-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 của Quy định quản lý đào tạo đối với 

sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy học cùng lúc hai chương trình 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 1106/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày ngày 28 tháng 4 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 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 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc 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 Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản 

lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 của Quy định quản lý đào tạo đối 

với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy học cùng lúc hai chương trình 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết định số 1106/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Sinh viên học chương trình thứ hai đăng ký lịch học như sau: 
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- Đối với hình thức đào tạo song ngành và song chuyên ngành: sinh viên chủ động 

đăng ký lịch học chương trình thứ hai theo thời khóa biểu tổ chức giảng dạy cho sinh viên 

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy. 

- Đối với hình thức đào tạo song ngành tích hợp: sinh viên được sắp xếp kế hoạch cho 

toàn bộ chương trình đào tạo, đảm bảo các học phần của cả hai ngành được bố trí hợp lý, 

giảm áp lực học tập và và tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thành cả hai chương trình 

đào tạo theo đúng tiến độ.” 

2. Bổ sung Khoản 8 như sau: 

“8. Đối với sinh viên đăng ký hình thức đào tạo song ngành tích hợp, nếu có nguyện 

vọng hoàn thành chương trình đào tạo của ngành thứ nhất trước khi hoàn thành chương 

trình đào tạo của ngành thứ hai, sinh viên phải thực hiện thủ tục chuyển sang hình thức hình 

thức đào tạo song ngành.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với sinh viên các 

khóa trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, từ Khóa 47 trở về sau. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, các Trưởng đơn vị liên quan, viên chức và toàn thể 

sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

GS.TS. Sử Đình Thành 
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