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THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường  

trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
 

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật số sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học; 

Quyết định số 3868/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, 

miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 

29/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tây Nguyên ban hành 

kèm theo Quyết định số 2779/QĐ-HĐTr ngày 18/12/2019 của Hội đồng Trường trường 

Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Đề án số 25/ĐA-ĐHTN ngày 07/9/2020 của trường Đại học Tây Nguyên 

thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, 

Nhà trường đã có thông báo triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị bầu thành viên 

Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đề án số 

1438/ĐA-ĐHTN ngày 15/7/2020. Tuy nhiên, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

tập thể Lãnh đạo Trường đã rà soát và xây dựng Đề án mới (Đề án số 25/ĐA-ĐHTN ngày 

07/9/2020). Chính vì vậy, kết quả bước 1: Hội nghị giới thiệu thành viên tham gia Hội 

đồng trường (theo Thông báo số 14/TB-ĐHTN ngày 27/7/2020) phải thực hiện lại theo 

Đề án mới. Để có cơ sở cho công tác bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học 

Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai 

Kế hoạch tổ chức hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường, cụ thể: 

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 

Hội đồng Trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 21 thành 

viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và 19 thành viên, cụ thể: 

- Thành viên trong trường: 14 người, trong đó có 03 thành viên đương nhiên gồm: 

(1) Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) là người học của Trường Đại học Tây Nguyên và 

11 thành viên do bầu (đại diện giảng viên, viên chức và người lao động). 

- Thành viên ngoài trường: 07 người, trong đó có 01 người đại diện Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và 06 người đại diện ngoài trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: 01 thành 



 

 

viên; Các Sở, Ban ngành: 02 thành viên; Các Doanh nghiệp, Hiệp hội: 02 thành viên; 

Cựu sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên: 01 thành viên). 

- Cơ cấu 03 nhóm theo tỷ lệ:  

+ Thành phần đương nhiên: 03 người, chiếm tỷ lệ 14,29%;  

+ Thành phần đại diện giảng viên: 06 người, chiếm tỷ lệ 28,57% (qui định tối 

thiểu 25%); thành phần đại diện viên chức hành chính và người lao động: 05 người, 

chiếm tỷ lệ 23,81%.  

+ Thành phần ngoài Trường: 07 người, chiếm tỷ lệ 33,33 % (quy định tối thiều 30%).  

Ghi chú: Giảng viên kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp trường được tính 

là thành phần giảng viên theo đơn vị hoạt động chuyên môn; Giảng viên kiêm nhiệm quản lý 

ở các đơn vị chức năng, trung tâm, thư viện, đơn vị thực hành được tính là thành phần đại 

diện viên chức hành chính. 

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trường là viên chức cơ hữu của Trường 

Ngoài những quy định tại khoản 10, điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, thành viên Hội đồng trường có các tiêu chuẩn 

và điều kiện sau đây: 

2.1. Chủ tịch Hội đồng trường 

- Là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; có uy tín; có năng lực 

và kinh nghiệm quản lý và quản trị giáo dục đại học. 

- Có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; có phương pháp làm việc khoa học; 

phong cách lãnh đạo dân chủ, có năng lực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết của Hội đồng trường. 

- Là cán bộ cơ hữu và không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác sau khi được 

bổ nhiệm. 

- Có trình độ chuyên môn là tiến sĩ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, có năng 

lực ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công tác. 

- Độ tuổi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường phải đảm bảo theo quy 

định của pháp luật và phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ, tính đến tháng thực 

hiện quy trình bổ nhiệm. 

- Được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường hoặc 

tương đương, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.  

2.2. Thư ký Hội đồng trường 

- Là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; có uy tín; có năng lực 

tham mưu tốt trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và của ngành giáo dục. 

- Độ tuổi đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng trường phải đảm bảo theo quy định 

của pháp luật và phải đủ tuổi để công tác trọn một 1 nhiệm kỳ, tính đến tháng thực hiện 

quy trình bổ nhiệm. 

2.3. Thành viên Hội đồng trường 

a) Thành viên trong trường 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong trường và xã hội, 

tâm huyết với sự phát triển của Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng và giáo dục đại học 

nói chung. 



 

 

- Có tầm nhìn chiến lược và hệ thống, tư duy đổi mới sáng tạo, tư duy phản biện. 

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường. 

- Có khả năng nghiên cứu, tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của 

nhà trường. 

- Có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, có chính kiến rõ ràng, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, có thành tích tốt trong công tác. 

- Có đủ sức khỏe. 

- Tự nguyện tham gia thành viên Hội đồng trường. 

- Đối với thành viên đại diện giảng viên, đại diện viên chức và người lao động phải 

là viên chức cơ hữu của Trường.  

- Đối với người học: Là đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM trường Đại học 

Tây Nguyên, được Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM trường Đại học Tây Nguyên giới thiệu. 

b) Thành viên ngoài trường  

- Là những người có uy tín, đại diện của cộng đồng xã hội, bao gồm nhà lãnh đạo, 

nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại 

diện đơn vị sử dụng lao động hiện đang hoạt động hoặc có kinh nghiệm hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của nhà trường.  

- Không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với Chủ 

tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và nhân sự quy hoạch các chức vụ nói 

trên trong nhiệm kỳ của Hội đồng trường. 

- Có đủ sức khỏe. 

- Tự nguyện tham gia thành viên Hội đồng trường. 

3. Quy trình, thủ tục, các bước thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 

3.1. Bầu các thành viên Hội đồng trường 

Bước 1: Hội nghị giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng trường  

(1) Hội nghị ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường:  

- Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của các đơn vị. 

- Chủ trì: Trưởng đơn vị, phó phụ trách đơn vị. 

 - Nội dung:   

- Giới thiệu nguồn nhân sự trong hoặc ngoài đơn vị, đúng tiêu chuẩn tham gia Hội 

đồng trường. Mỗi đơn vị giới thiệu tối đa 01 người (Các Khoa, Viện đào tạo giới thiệu 

thành viên đại diện khối giảng viên; Các đơn vị còn lại giới thiệu thành viên đại diện khối 

viên chức hành chính và người lao động).  

- Bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng trường 

Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

+ Thành phần đương nhiên, bao gồm: Ban chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng; 

Phó Hiệu trưởng; thành viên Hội đồng trường đương nhiệm là viên chức của Trường; Chủ 

tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường. 

+ Thành phần bầu từ các đơn vị (thành phần này không trùng với thành phần đại biểu 

đương nhiên): Mỗi đơn vị bầu 60% tổng số người làm việc trong đơn vị (nguyên tắc xác 

định số lượng người là 0.5 làm tròn lên 1). 

Việc bầu đại biểu tham dự hội nghị được tiến hành tại hội nghị của các đơn vị, đơn 



 

 

vị thông qua hình thức biểu quyết (giơ tay hoặc bỏ phiếu kín) do hội nghị quyết định theo 

đa số. Người trúng cử phải được trên 50% tổng số người dự hội nghị bầu và lấy theo 

nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ. 

 (2) Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Giới thiệu 

01 đại diện là người học tham gia Hội đồng trường. 

* Thủ tục, hồ sơ:  

Hồ sơ bao gồm: Biên bản hội nghị và danh sách (theo mẫu) gửi về phòng Tổ chức 

cán bộ trước 11 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2020 (gặp đ/c Minh) kèm file mềm qua địa 

chỉ email: phongtccb@ttn.edu.vn 

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo  

- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, 

các Phó Hiệu trưởng. 

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm. 

- Nội dung:  

+ Thảo luận, thống nhất phương án nhân sự do các đơn vị giới thiệu, bầu tham gia 

Hội đồng trường (ở Bước 1) theo cơ cấu để lấy ý kiến tại Bước 3. 

+ Thảo luận, thống nhất phương án nhân sự các thành viên ngoài Trường tham gia 

Hội đồng trường để lấy ý kiến tại Bước 3; 

+ Giới thiệu nhân sự đủ thành phần, cơ cấu để lấy ý kiến tại Bước 3; 

+ Xem xét, đánh giá nhân sự đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM trường 

Đại học Tây Nguyên là người học do Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM trường Đại học 

Tây Nguyên giới thiệu để lấy ý kiến tại Bước 3. 

- Cơ cấu thành phần giảng viên, viên chức và người lao động: 

+ Khối giảng viên: Giới thiệu 07 ứng viên (dư 01), bầu lấy 06 thành viên ở Bước 4 

(chiếm 28,57%). 

+ Khối viên chức hành chính và người lao động: Giới thiệu 06 ứng viên (dư 01), 

bầu lấy 05 thành viên ở Bước 4 chiếm 23,81%. 

Bước 3: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ  

- Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên. 

-  Chủ trì: Phó Bí thư Đảng bộ (phụ trách). 

- Nội dung: Căn cứ trên kết quả giới thiệu các nhân sự được Tập thể lãnh đạo 

Trường tổng hợp, Đảng ủy xem xét và cho ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chỉ những 

nhân sự có trên 50% phiếu tín nhiệm của Đảng ủy (tính trên tổng số Đảng ủy viên) mới 

được giới thiệu vào danh sách để bầu tại Hội nghị đại biểu của Trường (bước 4) 

Bước 4 : Hội nghị đại biểu bầu các thành viên Hội đồng trường 

- Thành phần đại biểu:  

+ Thành phần đương nhiên; 

+ Thành phần đại biểu được bầu từ các đơn vị ở Bước 1. 

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm. 

- Nội dung:   

(1) Bầu các thành viên là đại diện giảng viên: Tập thể lãnh đạo Trường chuẩn bị 

danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng trường đã được Ban Chấp hành Đảng bộ 

trường thông qua 07 người để Hội nghị đại biểu bầu 06 người (dư 01) theo nguyên tắc đa 

số, bỏ phiếu kín;  



 

 

(2) Bầu các thành viên đại diện viên chức hành chính và người lao động: Tập thể 

lãnh đạo Trường chuẩn bị danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng trường đã được 

Ban Chấp hành Đảng bộ trường thông qua 06 người; Hội nghị đại biểu bầu 05 người (dư 

01) theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín;  

(3) Bầu các thành viên ngoài trường: Tập thể lãnh đạo Trường lập danh sách nhân 

sự bầu thành viên Hội đồng trường đã được Ban Chấp hành Đảng bộ trường thông qua 06 

người, Hội nghị đại biểu bầu 06 người theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín. 

- Nguyên tắc: Số lượng đại biểu dự Hội nghị (đại biểu đương nhiên và đại biểu 

bầu) chiếm trên 50% tổng số, viên chức và người lao động của nhà trường. Nguyên tắc lựa 

chọn là lấy người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp (đảm bảo đạt trên 50% số phiếu bầu) 

cho tới khi đủ số lượng thành viên bầu theo yêu cầu đối với từng nhóm. Nếu không đủ số 

thành viên theo cơ cấu, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung trong số nhân sự bầu thành viên Hội 

đồng trường đã được Ban Chấp hành Đảng bộ trường thông qua nhưng chưa có số phiếu quá 

bán cho đến khi đủ số lượng. 

3.2. Bầu Chủ tịch Hội đồng trường 

Bước 1. Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường  

Tập thể lãnh đạo Trường căn cứ vào kết quả bầu cử tại Hội nghị đại biểu để chuẩn bị 

danh sách, giới thiệu nhân sự trình Đảng ủy. 

Bước 2. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ  

Ban chấp hành Đảng bộ cho ý kiến giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội 

đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Đảng ủy giới thiệu 

01 nhân sự. Nhân sự được giới thiệu phải đạt trên 50% phiếu tín nhiệm của Đảng ủy (tính 

trên tổng số Đảng ủy viên). 

 Bước 3. Tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường 

- Thành phần: Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch Hội 

đồng trường đương nhiệm 

- Chủ trì:  Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm. 

- Nội dung: Bầu chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nguyên tắc: Kỳ họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, 

trong đó phải có thành viên ngoài trường. Bầu Chủ tịch Hội đồng trường theo nguyên tắc 

bỏ phiếu kín. Nhân sự trúng cử Chủ tịch Hội đồng trường phải đạt trên 50% số phiếu bầu 

(tính trên tổng số thành viên có mặt). 

Nhận được thông báo này, đề nghị Hiệu trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, BCH Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh phổ biến đến toàn thể viên chức, đoàn viên được biết và thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức cán bộ (đ/c 

Hiếu) để được giải đáp. 

Nơi nhận: TM. TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 

- Như trên; CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, TCCB. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG   

  

 (Đã ký và đóng dấu) 
 

 PGS-TS. Lê Đức Niêm  

  


