
 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:……../QĐ-ĐHXDMT Vĩnh Long, ngày …. tháng …. năm …….. 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định Quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế 

tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY 

Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam; 

Căn cứ Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

giáo dục; 

Căn cứ Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và xét đề nghị 

của Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định Quản lý hoạt động Hợp 

tác Quốc tế tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với 

quy định này đều được bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Quản lý Đào tạo, 

Tài chính Kế toán, Tổ chức Hành chính, Công tác Học sinh Sinh viên, Quản lý Thiết bị, 

Khoa, Bộ môn và các đơn vị khác có liên quan thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- BGH; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: TCHC, KH&HTQT. 

 Lê Ngọc Cẩn 

https://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=33/2007/PL-UBTVQH11

