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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 
TRUNG TÂM TIN HỌC ITD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: …../20…./QĐ-ITD      TP. Huế, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản  

(Kỳ thi ngày ………………..) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định tổ chức thi và 
cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc Quy trình chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-PXU-HĐT ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Hội 
đồng trường Trường Đại học Phú Xuân về việc thành lập Trung tâm Tin học íT; 

Căn cứ Thông báo số 297/TB-QLCL ngày 25/3/2022 của Cục Quản lý chất lượng 
– Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. 

Căn cứ Quyết định 08/2022/QĐ-PXU ngày 06/5/2022 của Giám đốc Trung tâm 
Tin học iTD về việc thành lập Hội đồng tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản; 

Căn cứ kết quả thi của học viên trong kỳ thi ngày 08/5/2022, đã được Hội đồng 
thông qua ngày 11/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ 
bản cho ……. (bằng chữ) học viên (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Đào tạo, Trung tâm Tin học 
iTD, các học viên có tên tại điều 1 và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc trường chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như điều 2;     
- Lưu: VT.    
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