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         Số: 2479/QĐ-ĐHLĐXH 

  
Hà Nội, ngày 27 tháng  12 năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển cao học lần 2 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 
   

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-LĐTBXH ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Lao động – Xã hội 
đào tạo thạc sĩ Quản trị nhân lực; 

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-ĐHLĐXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh cao 
học lần 2 năm 2013; 

Căn cứ biên bản kết quả họp Hội đồng tuyển sinh cao học ngày 27 tháng 12 năm 
2013; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5,00 điểm trở lên ở các môn 
thi cơ bản và cơ sở. 

Điều 2. Điểm trúng tuyển vào học cao học khóa 3 chuyên ngành Quản trị nhân lực 
như sau: 

Tổng điểm 02 môn cơ bản và cơ sở (tổng điểm chưa làm tròn) lớn hơn 10,50 điểm 
và môn ngoại ngữ đạt 50,00 điểm trở lên. Trường hợp tổng điểm 02 môn cơ bản và cơ 
sở (tổng điểm chưa làm tròn) bằng 10,50 điểm thì môn ngoại ngữ đạt từ 73 điểm trở 
lên. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán -Tài vụ, 

Trưởng khoa Sau đại học, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các thí sinh dự 
thi trúng tuyển cao học khóa 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4 (để thực hiện); 
- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo); 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: VT, SĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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