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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đào tạo theo Nghị định

số 71/2020/NĐ-CP cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
Hình thức vừa làm vừa học năm 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Trường Đại học Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-ĐHQN ngày 04/02/2015 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 
học Quảng Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về Quy định 
lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 
độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-ĐHQN ngày 25/8/2017 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa 
học của Trường Đại học Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-ĐHQN ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức 
vừa làm vừa học năm 2021;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học 
Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học 
năm 2021 của Trường Đại học Quảng Nam;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm 
vừa học năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 266 (hai trăm sáu mươi sáu) thí sinh trúng tuyển trình độ đại 
học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP cho giáo viên 
mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2021 tại Trường Đại học Quảng Nam (có 
danh sách trúng tuyển kèm theo), bao gồm:
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- Liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học: 17 thí sinh, trong đó:
 +   Ngành Giáo dục Mầm non   :  17 thí sinh; 

- Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học: 249 thí sinh, trong đó:
+ Ngành Giáo dục Tiểu học : 113 thí sinh
+ Ngành Sư phạm Ngữ văn : 26 thí sinh
+ Ngành Sư phạm Vật lý : 23 thí sinh
+ Ngành Sư phạm Sinh học : 17 thí sinh
+ Ngành Sư phạm Toán học : 19 thí sinh
+ Ngành Công nghệ thông tin : 08 thí sinh
+ Ngành Ngôn ngữ Anh : 30 thí sinh
+ Ngành Lịch sử : 13 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kèm theo Quyết định này 
được nhập học kể từ năm 2021 theo kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường 
Đại học Quảng Nam.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị liên quan và các thí 
sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);                                               
- UBND tỉnh Quảng Nam (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website, q-Office;
- Lưu: VT, TTĐTBD.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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