
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1374  /QĐ-ĐHTN                         Đắk Lắk, ngày  21   tháng  7  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành mẫu Chứng chỉ của Trường Đại học Tây Nguyên 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao 

đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ 

về Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; 

Căn cứ theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 

6 năm 2016 giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Thông tin và truyền thông về Quy 

định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-ĐHTN, ngày 20/02/2020 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tây Nguyên ban hành Quy chế in, quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường 

Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Công văn số 1234/QLCL-QLVBCC ngày 20/7/2020 của Cục Quản lý 

chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý mẫu phôi chứng chỉ của Trường 

Đại học Tây Nguyên;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo đại học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành “Mẫu Chứng chỉ của Trường Đại học Tây Nguyên” kèm 

theo Quyết định này. 

1. Mẫu Chứng chỉ Đào tạo liên tục 

2. Mẫu Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

3. Mẫu Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

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

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Hành chính tổng hợp, Trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Công an tỉnh Đắk Lắk (để báo cáo);          Đã ký 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTĐH.      TS. Nguyễn Thanh Trúc
   



Phụ lục Mẫu Chứng chỉ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-ĐHTN ngày  21 tháng 7 năm 2020  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ) 

 

Chứng chỉ  Đào tạo liên tục 

 

 



Chứng chỉ  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

 

 



Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

 
 
 
 


