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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức  

và người lao động của Trường Đại học Tây Nguyên   
 

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 Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018; 

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 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Nghị định 

88/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức; Hướng dẫn số 999/QĐ-ĐHTN ngày 25/5/2018 về việc “Hướng dẫn 

đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 28/11/2018 về việc 

Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động 

của Trường Đại học Tây Nguyên (Quyết định 2444); 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 05/6/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung Khoản 7 vào Điều 7 của Quyết định 2444, cụ thể: 

Đối với viên chức đi học tập ở nước ngoài từ 03 tháng trở lên được đánh giá, 

phân loại như sau: 

- Tiêu chí, nội dung, mức đánh giá, phân loại: thực hiện theo Điều 8, Điều 

9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Quyết định 2444; 

- Yêu cầu hồ sơ, thủ tục và thời gian thực hiện: 

+ Viên chức đi học tập ở nước ngoài báo cáo kết quả học tập có xác nhận 

của người hướng dẫn, cơ sở đào tạo hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại 

kèm theo minh chứng về kết quả nghiên cứu, bài báo…(nếu có) cho Lãnh đạo 

đơn vị qua email trước ngày 30/5 hàng năm; 

+ Lãnh đạo đơn vị tiến hành họp xét, đánh giá, phân loại và gửi hồ sơ về 

Phòng Tổ chức cán bộ theo quy định. 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và 

các viên chức đi học tập tại nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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