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Số:   980 /QĐ-KHTN Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa năm 2019 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở 
giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của ĐHQG-HCM về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực 
thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24/3/2017 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung môn học vào khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa năm 
2019, ngành Hóa vô cơ đã ban hành tại Quyết định số 2545/QĐ-KHTN, ngày 28/12/2019 
của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 

Tên môn học: Hóa vô cơ sinh học  
Mã môn học: MHH070 
Số tín chỉ: 3 (3:0) 
Loại môn học: môn tự chọn trong khung chương trình đào tạo của Phương thức 1  
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Các Phòng, Ban, Khoa và các Đơn vị liên quan phụ trách ngành đào tạo chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Giám hiệu (báo cáo); 
- Ban SĐH-ĐHQG (báo cáo); 
- Lưu VT; SĐH. 
 

 


