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Quảng Ngãi, ngày       tháng 3 năm 2021 

                                       QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ cho Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

 Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 12 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý 

doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại 

học Phạm Văn Đồng có nhiệm vụ cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức và chứng 

chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi 

trung tâm có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:           KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3;          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng; 

- Phó Hiệu trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB.              
 

            

 

           TS. Trần Đình Thám 
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