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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố điểm thi tuyển sinh môn năng khiếu  

ngành Giáo dục thể chất năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC HUẾ 
 

Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành 

lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại 

học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại 

học Huế  (HĐTS); 

Căn cứ Thông báo số 750/TB-ĐHH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc đăng ký dự thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục thể chất năm 

2022;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH:    
 

Điều 1. Công bố điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh môn năng khiếu 

ngành Giáo dục thể chất của Đại học Huế năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ công bố kết quả thi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các công việc tiếp theo Quy chế tuyển sinh 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Khoa trưởng Khoa Giáo dục 

thể chất – Đại học Huế và Ban Thư ký HĐTS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                

                               
  

 

 

 

                                     

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; 

- Thành viên HĐTS; 

- Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế; 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV. LTMH. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Lê Anh Phương 
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