
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số: 110/QĐ-ĐHCT Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Căn cứ Điều 11, Chương II của “Điều lệ trường đại học” được ban hành kèm 
theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học; 

Căn cứ khoản 2, Điều 7, Chương II của “Quy định về việc biên soạn, thẩm định, 
lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học” ban hành kèm theo Thông tư 
số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm 
định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại 
học Cần Thơ; 

Xét đề nghị của Trưởng khoa: Công nghệ, Công nghệ thông tin và Truyền thông, 
Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật, Môi 
trường và Tài nguyên thiên nhiên, Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Phát triển nông 
thôn, Sư phạm, Thủy sản, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu 
Long, Bộ môn Giáo dục thể chất và Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban biên soạn 136 giáo trình và 11 tài liệu học tập năm 2016 
(Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Ban biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thực hiện công tác biên soạn 
giáo trình, tài liệu học tập theo Quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng 
Tài vụ, Trưởng Khoa, Viện, Bộ môn có liên quan và những thành viên có tên trong 
Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
-  Như Điều 3;                                                                                                                       (Đã k)  
- Lưu: VT.  
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