
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 3211/TB-ĐHTN-HCTH                                     Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2019 
  

V/v góp ý Dự thảo “Quy định về công tác hành chính  

         và an ninh trật tự của Trường Đại học Tây Nguyên” 

   
 

 

       Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

 
 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ vào Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

05/4/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ “Hướng dẫn việc thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo”, 

Để đảm bảo tính pháp lý cho việc tổ chức hoạt động và bảo đảm an ninh 

trật tự trong Nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai 

đến công chức, viên chức và người lao động góp ý bằng văn bản cho Dự thảo 

“Quy định về công tác hành chính và an ninh trật tự của Trường Đại học 

Tây Nguyên”: 

- Nơi gửi: phòng Hành chính tổng hợp (gặp CV. Đỗ Thị Hà) 

- Thời gian: trước ngày 04/01/2020. 

(Dự thảo đăng trên website của Nhà trường) 

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, đúng thời gian quy định. 

Nơi nhận:                             HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi;    
- Lưu: HCTH, VT.                 
                 (đã ký) 
 

                                                                                                      TS. Nguyễn Thanh Trúc 


