
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

        Số:  752 / ĐVTDT-ĐT 

V/v báo cáo đào tạo liên thông 

từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên  

Đại học hình thức chính quy và 

VLVH ngành Luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           

         Thanh Hóa , ngày  05  tháng 8 năm 2019 

  

   Kính gửi:          Bộ Giáo dục & Đào tạo 
 
 

 

  Căn cứ quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ  

quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học. 

  Sau khi xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, kinh 

nghiệm quản lý đào tạo và các văn bản quy định hiện hành về điều kiện liên thông 

giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học, nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hồ sơ đào tạo liên thông ngành Luật gồm các văn bản kèm theo: 

1. Quyết định của Hiệu trưởng trường  Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học 

ngành Luật. 

2. Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đào tạo ngành Luật trình độ đại học. 

3. Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến 

thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo 

liên thông. 

4. Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa về việc ban hành quy định đào tại đại học và cao đẳng theo hệ thống tín 

chỉ. 

5. Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông ngành Luật 

6. Quyết định công nhận trúng tuyển 3 khóa (2017, 2018, 2019) trong đó có 

ngành Luật. 

 Vậy, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho trường đào tạo liên thông 

từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Luật. 

 

Nơi nhận:                                     HIỆU TRƯỞNG  
- Như kính gửi;                                                                       

- Lưu v/p. 

  (Đã ký) 

   

                                                                               PGS. TS Trần Văn Thức 

 


