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V/v Chương trình đào tạo bằng kép ngành 
Kinh tế phát triển và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 

            Hà Nội, ngày  08   tháng 4 năm 2013 
                  

     
             

Kính gửi:     - Trường Đại học Kinh tế; 
  - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

   

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 
549/ĐHKT-ĐTĐH ngày 3/4/2013 của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên về việc xin phê duyệt chương trình đào tạo bằng kép 
ngành Kinh tế phát triển và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Ý kiến của 
ĐHQGHN như sau: 

- Đồng ý để đơn vị triển khai chương trình đào tạo bằng kép ngành Kinh tế phát 
triển và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (chương trình gửi kèm theo).  

- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo theo đúng Quy chế 
đào tạo đại học ở ĐHQGHN số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 và 
Quy chế sửa đổi, bổ sung số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/3/2013. 

- Trước khi tổ chức đào tạo, Trường Đại học Kinh tế báo cáo ĐHQGHN về quy 
mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, tính khả thi của việc tổ 
chức đào tạo bằng kép về nhân lực, tỷ lệ sinh viên/giảng viên, cơ sở vật 
chất… theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc 
gia Hà Nội để đảm bảo chất lượng đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế./. 
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