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QUYÈT DINH 
Vê vigc trao hÍc bông dành cho sinh viên d¡t kêt quä cao 
trong ky xét tuyên dâu vào bäng kêt quä hÍc b¡ THPT 

nhp hoe o các chrong trinh cù nhân liên k¿t quoe t¿, n�m 2021 

HI�U TRUÓNG TRUÒNG �AI HOC TÀI CHÍNH - MARKETING 

C�n cu Quyêt dinh sÑ 1138/QÐ-TTg ngày 04 tháng 8 n�m 2017 cua Thi tuóng chinh 
phi vê vieÇc sáp nhâp Truong Cao d�ng Tài chinh - Håi quan vào Truong �ai hoc Tài 
chinh - Marketing: 

Can c Quyêt dinh só 378/QÐ-TTg ngày 23 tháng 3 n�m 2015 cua Thù tuóng Chinh 
phi vé viÇc phê duyÇt Dë án thi diém �ôi mói co chê hoat dong cia Truong �ai hoc Tài
chinh Marketing giai �oan 2015 - 2017; 

Can cu Quyét dinh só 2966/QÐ-BGDÐT ngày 14 tháng 8 n�m 2013 cua BÙ truong
Bo Giáo duc và �ào tao ve viêc cho phép Truong �ai hoc Tài chinh - Marketing liên kêt 
dào tao trinh dÙ dai hoc voi Trrong �ai hoc HELP (Malaysia); 

C�n cit Ouyet dinh só 970/0D-�HTCM ngày 18 tháng 7 n�m 2017 cua HiÇu truong 
Trrong Dai hoc Tài chinh-Marketing v¿ viÇe gia han thrc hiÇn Chuong trinh liên két dào 
tao và cap bang Ci nhán Kinh doanh gita Truong �ai hoc Tài chinh Marketing và 
Truong Dai hoc HELP (Malasyia); 

C�n cù Ouyét dinh só 2105/QÐ-�HTCM ngày 06 tháng 12 n�m 2017 cua HiÇu 
truong Trung �ai hoc Tài chinh - Marketing vé viêc phê duyÇt hô sa thc hiÇn chuong 

trinh liên két dào tgo cáp bang Chuong trinh Ci nhân Quán tri Kinh doanh, Chuong trinh 
Cit nhan Quàn tri Khách san và Chrong trinh Th¡c s Quan tri Kinh doanh gira rcong 
Dai hoc Tài chinh - Marketing và �ai hÍc UCSI (Malaysia); 

C�n cit Quyét dinh só 1343/2Ð-DHTCMngày 22 tháng 7 n�m 2020 v� viÇc phê duyêt 
lien két dào tao vÛi nuóc ngoài trinh dÙ Dai hoe chuyên ngành Marketing vå chuyên ngành 
Kinh doanh quóc té gita Truong Dai hoc Tài chinh - Marketing, ViÇt Nam vói Trrong 

Dai hoc Thompson Rivers, Canada; 

cú Quyét dinh só 2399/QEÐ-DHTCMngày 27 tháng 12 n�m 2019 vÃ viÇc �ôi tén 
Trung tâm Høp túc Quóc tê thành ViÇn Dào tao Quoc té; 

Can cu Ouyét dinh só 2406/OEÐ-�HTCM ngày 28 tháng 12 n�m 2019 ve viêc giao 
thi diêm thuc hiÇn co chê tt chù dôi voi ViÇn Dào tao Quoc te; 

Can ct Thóng báo só 48/TB-DHTCM ngdy 14 tháng 1 nám 2020 cia Trting Dai 
hoc Tüi chinh- Marketing vé viÇc tiép tuc thrc hiÇn thí diem co ché tu chi; 

C�n cu Quyêt dinh só 2757/QD-�HTCM ngày 31 tháng 12 n�m 2020 vé viÇc thrc 
hien co ché tu chù dôi vÛi ViÇn Dào tao quôc tê: 



Can cu Quyêt dinh só 2111/QÐ-DHTCM ngày 02 tháng 1I n�m 2020 vé ban hành 
quy dinh vê chê dÙ chinh sách doi vói sinh viên thuÙc chuong trinh cë nhan liên kêt quoc 
te Truong �ai hÍc Tài chinh - Marketing: 

C�n cu Quyêt dinh so 1482/QD-DHTCM-�TOT ngày 30 tháng 8 n�m 2021 ve viec 
cong nhan sinh viên trúng tuyén ký tuyén sinh Chuwong trinh cit nhán Kinh doanh Lien két 
quoc té, dot I n�m 2021; 

C�n cu Ouyêt dinh só 1628/QÐ-�HTCM-ÐrT ngày 23 tháng 9 nam 2021 vé viÇc 
cong nhan sinh viên trúng tuyén ký tuyén sinh Chuwong trinh ci nhân Kinh doanh Liên kéi 
quoc te, dot 2 n�m 2021; 

Can cu két quá diêm xét tuyén �áu vào bång hinh thrc xét két quå hoc ba THPT cua 
chrong trinh liên kêt quôc tê n�m 2021; 

Theo dê nghË cua ViÇn Truóng Vién �ào tao Ouoc té. 

QUYÉT DINH: 
Dieu 1. Quyêt �inh trao hÍc bông cho 03 sinh viên dat kêt quå cao hât trong ký xét 

tuyên b�ng kêt quå hÍc ba THPT vào chuong trinh liên kêt quôc tê n�m 2021. Cu the 
DIÉM TIÊU NGAY TB LOP CHÍ
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NGAY DANH 
SINH HI�U PHr 

IELTS 

12 
Nguyên ThË Linh 
Khánh 

Thu LK20210251 07/5/2003 9.2 
4.5 khoa 

Không A khoa 
Vo ThË Minh rangLK20210402 12/9/2003 9.2 Không A khoa 

Le Phuóc Nhu Thào LK20210111 12/9/2003 9.2 

Diêu 2. Sinh viên �at kêt quà cao trong ký xét tuyên �âu vào bäng kêt quä hÍc ba 
THPT duge ViÇn �ào t¡o Quoc tê täng giây khen kèm tieên thurong và duçc luu vào hô so 

sinh viên. Múc khen thuóng cho sinh viên cu th� nhu sau: 

- Danh hiÇu thç khoa, méc hÍc bông: 14.250.000 �ông (Muoi bôn triçu hai tr�m 
n�m muoi ngàn �ông). 

- Danh hiÇu á khoa, múc hÍc bôrng: 7.125.000 �ông (Báy triÇu mÙt tr�m hai muoi 
läm ngàn �ông). 

Diêu 3. Quyêt �Ënh có hiÇu lyc kê tr ngày ký. ViÇn truong ViÇn �ào t¡o Quóc té, 
Truong Phong., Khoa, Truong các don vi có liên quan và sinh viên có tên t¡i dièu 1 chËu 
trách nhiem thi hành Quyêt dËnh này./. 

Noi nhan: 
Ban Giám hiÇu (�Ã bi¿t); 
- Nhu �ieu 3; 

- Luu: VT, KHTC, �TQT 
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