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THÔNG BÁO 
Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định tuyển dụng  

viên chức trường Đại học Tây Nguyên 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ 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 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. 

Để cập nhật các quy định mới về tuyển dụng viên chức và cụ thể hóa một số quy 

định trong tuyển dụng sát với thực tiễn của Nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các 

đơn vị triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động đóng góp ý kiến cho bản Dự 

thảo sửa đổi, bổ sung Quy định tuyển dụng viên chức trường Đại học Tây Nguyên. 

Đơn vị có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp (theo mẫu đính kèm) và gửi 

về phòng Tổ chức cán bộ trước 17h00 ngày 20/7/2020 (gặp đ/c Minh) đồng thời gửi file 

mềm qua địa chỉ email: phongtccb@ttn.edu.vn. 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung “Quy định tuyển dụng viên chức trường Đại học Tây 

Nguyên” được đăng tải trên Website của Nhà trường (mục thông báo).  

Tất cả các đơn vị có ý kiến hay không cũng phải phản hồi bằng văn bản.  

Nhận được Thông báo này yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn thể 

viên chức và người lao động được biết và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi; 

- Bí thư Đảng ủy; 

- Hội đồng Trường; 

- Ban Giám hiệu; 

- VP. Đảng ủy;  (Đã ký và đóng dấu) 

- VP. Công đoàn Trường; 
- Đoàn TNCSHCM Trường;  
- Lưu: VT, TCCB. (M40b)             TS. Nguyễn Thanh Trúc  


