
1 

 

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

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

 

         Số: 301/TB-ĐHTN-TCCB                            Đắk Lắk, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư  

tại trường Đại học Tây Nguyên 
 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và 

bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh 

và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;  

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; 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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Thông báo số 161/TB-ĐHTN-TCCB ngày 21/01/2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo 

sư năm 2019; 

Căn cứ hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại trường 

Đại học Tây Nguyên năm 2019; 

Căn cứ Kết quả cuộc họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư Trường ngày 17/02/2020, 

Trường Đại học Tây Nguyên đã tiến hành trình tự, thủ tục xét bổ nhiệm 

chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định, Nhà trường thông báo kết quả bổ 

nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường đối với 02 ứng viên, cụ thể: 

STT Họ và tên ứng viên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

đăng ký bổ 

nhiệm 

Ngành/ Chuyên 

ngành khoa học 

xét bổ nhiệm 

Số phiếu đồng 

ý/ Số có mặt/ 

Tổng số thành 

viên HĐ 

1 Nguyễn Anh Dũng 1966 Giáo sư Sinh học 12/12/13 

2 Buôn Krông Thị Tuyết Nhung 1969 Phó giáo sư Văn hóa 12/12/13 

Thời hạn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư: Bổ nhiệm có thời hạn (05 

năm), nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và những người quan tâm 

được biết. Nếu có ý kiến thắc mắc về 02 trường hợp nói trên thì phản hồi bằng văn 

bản (hoặc gửi qua email) về Nhà trường thông qua phòng Tổ chức cán bộ (gặp đồng 

chí Minh) trước 17h00 ngày 04/03/2020. Sau thời gian nói trên Nhà trường sẽ ra 

quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 02 ứng viên trên. 
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Ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Tây 

Nguyên số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 

0262.3853275; địa chỉ email: phongtccb@ttn.edu.vn 

Nhận được thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể 

cán bộ viên chức của đơn vị được biết và thực hiện. 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị; 

- Website của Trường  

- Lưu: VT, TCCB. (Đã ký) 

 

 

   TS. Nguyễn Thanh Trúc 
 
 


