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QUYET D!NH
Ve vlçc cong nhin chu'ng chi u ng dyng Cong nghç thong tin de xet mien
kiêm tra Chuân dãu ra Tin hoc
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HIU TRUONG TRUONG DiJ HOC MO - DA CHAT
Can cz'c Lut Giáo diic dQi hQc ngày 18 tháng 6 nãm 2012 vO LuOt tha dOi hO
sung mt sO diêu cza Lut Giáo dyc dqi hQc ngày 19 thông ii nám 2018:
Can c& Nghj djnh so 99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 na/n 2019 côa C/iInh
phi Quy djnh chi tiét và hu'àng dan thi thành mt so diêu cta Lui sith dói, hO sung
môt so diêu cza Luát Giáo duc dai hQc;
Can cü Van ban hp nhát so 17/VBHN-BGDDT ngày 15/5/2014 côa B GiOo
dyc và Dào tlo quyêt dinh ban hành quy ché dào IQo dgi hQc vO cao dang hç chin/i
quy theo h thông tin chi,
Càn th Quyt djnh s 1396/QD-MDC ngày 24/10/2017 cia Hiu 1ru6ng TrirOng
DQi hQc MO - Dia chat vic ban hành Quy dfnh chuan dáu ra ngoQi ngz7 chuan dOu ra
tin hpc cho sinh viên dgi hQc hç chinh quy dào tqo theo hç thông tin chi;
Can ci Quyêt djnh so 1 740/QD-MDC ngày 26/11/2018 cza Hiu tru'&ng
Tru&ng Dgi hQc MO - Dja chat
vic ban hành "Quy dinh dào to dQi hQc h chin/i
quy theo h thông tin chi",
Can cir Thông tw s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cia B thong tin vO
truyên thông quy djnh ChuOn /gY näng si dyng cong ngh thông tin;
Can cz'r Thông tu lien tjch sO 17/2016/TTL T-BGDD T-B TTTT ngày 21/6/2016
cza Bó Giáo dyc và Dào tgo và B5 Thông tin vO Truyên thông quy d/nh 10 chô'c 1171 va
cOp chông chi z'cng dyng cong ngh thông tin;
Theo d nghj cia Ong Gi&m dc Trung tOrn Ngogi ngic - Tin hQc HUMG.
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QUYET D!NH:
Diu 1. Sinh viên cO chirng chi Ung diing cong ngh thông tin do Trung tarn
Ngoi ng - Tin h9c HUMG cap dixc xét nin kiêrn tra Chuân dâu ra Tin h9c.
Diu 2. Quyt.djnh có hiu hrc k tr ngày k.
Diu 3. Các onglba Giám dc Trung tam Ngoi ngU' - Tin h9c HUMG, Trung
phOng Dào to Dai hpc, Trix&ng các dcn vj lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt
djnh nay.!.
Ncri n/ian:
—
- Các PHT (dê ph/hqp chi do);
- Nhu Diêu 3 (dê t/hiên);
- Luu: HCTH, NNTH.
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