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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
trong Quy định quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế
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 Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg
ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2009 ban hành
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
30/11/2010 về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/04/2013 về
quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi
của các nhà tài trợ;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam (Luật số 47/2003/QH13) ngày 16/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 569-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk
Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn
tỉnh.
Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Khoa học & Quan hệ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định quản lý hoạt động Hợp tác
Quốc tế của trường Đại học Tây Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐĐHTN-KH&QHQT ngày 11/4/2016 (Xem toàn văn Quy định đã cập nhật ban hành
kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Khoa học & Quan hệ Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị và
tất cả công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trường Đại học Tây Nguyên
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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