BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Số: 601 /QĐ-ĐHCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình Chương trình hành động về đổi mới quản lý,
nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Căn cứ Chương VI của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết
định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng chính phủ quy định về
quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT, ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị
quyết số 05-NQ/BCSĐ, ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;
Căn cứ Hướng dẫn số 1242/BGDĐT, ngày 12/3/2010 về việc tổ chức thảo
luận, quán triệt Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số
05-NQ/BCSĐ, ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi
mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động về đổi mới quản lý, nâng cao chất
lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012 của Trường Đại học Cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Kế hoach Tổng hợp, Trưởng phòng Đào
tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu PKHTH

Nguyễn Anh Tuấn

