
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số: 2266/QĐ-ĐHTN-TCCB                        Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH  
V/v công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức trường Mầm non thực 

hành 11-11, thuộc trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 
phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;   

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13) và  
Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm, tổ 
chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 10/12/2012 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, 
viên chức và Quyết định số 2188/QĐ-ĐHTN-TCCB về việc Bổ sung, điều chỉnh Quy 
định Quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 2405/TB-ĐHTN-TCCB ngày 30/9/2019 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tây Nguyên về danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức 
trường Mầm non thực hành 11-11, thuộc trường Đại học Tây Nguyên năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức trường Mầm non 
thực hành 11-11, thuộc trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 gồm 08 ứng viên có tên sau: 
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STT SBD Họ và tên Giới 
Ngày 
tháng  

năm sinh 

Chuyên ngành  
học đại học 

Vị trí tuyển 
dụng 

Ghi 
chú 

1 001 
Nguyễn Phụng 
Trúc Giang 

Nữ 10/12/1982 Giáo dục Mầm non 
Phó Hiệu 

trưởng trường 
Mầm non 

  

2 004 Chu Thị Linh Nữ 05/02/1991 Giáo dục Mầm non 
Giáo viên 
mầm non   

3 005 Lê Thị Quỳnh Nhi Nữ 08/06/1995 Giáo dục Mầm non 
Giáo viên 
mầm non 

  

4 006 Nguyễn Thị Oanh Nữ 06/06/1992 Giáo dục Mầm non 
Giáo viên 
mầm non 

  

5 007 Đỗ Quyên Nữ 03/09/1993 Giáo dục Mầm non 
Giáo viên 
mầm non 

  

6 009 Nguyễn Thị Tươi Nữ 23/07/1986 Giáo dục Mầm non 
Giáo viên 
mầm non 

  

7 010 Ngô Thị Hà Nữ 24/06/1986 Kế toán Kế toán   

8 017 Lê Thị Trang Nữ 25/12/1994 Kỹ thuật nấu ăn Cấp dưỡng   

Điều 2. Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc lần 
đầu trong phạm vi 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; 

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan và ứng viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                            HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3;  
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);   (Đã ký)  
- Hội đồng Trường (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TCCB. (M15b)                                                                                       

                                                                                                               
        TS. Nguyễn Thanh Trúc 


