BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ
CÔNG CỘNG
Số: 1781/QĐ - ĐHYTCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định đăng ký mở ngành đào tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Căn cứ Quyết định số 6221/QĐ – BYT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y
tế công cộng;
Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng
4 năm 2017 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành
đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06 tháng
09 năm 2017 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ
tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trưởng phòng Quản lý
Đào tạo Sau Đại học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đăng ký mở ngành đào
tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trưởng các Khoa/Bộ
môn/Viện của Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, QLĐTĐH.
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