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THÔNG BÁO 
Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Sửa đổi Quy định thi đua, khen thưởng 

của Trường Đại học Tây Nguyên  

                         Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

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 và Luật số 

97/2015/QH13); 

Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Thi đua khen thưởng; 

Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn 

công tác thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 04/11/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông 

tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-ĐHTN ngày 05/8/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng của trường Đại học Tây Nguyên; 

Để cập nhật các văn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Hiệu 

trưởng thông báo Lãnh đạo các đơn vị: 

1. Triển khai đến viên chức của đơn vị về bản dự thảo sửa đổi Quy định về 

thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Tây Nguyên (Dự thảo sửa đổi Quy định 

và các văn bản liên quan được đăng tải trên Website của Nhà trường). 

2. Lấy ý kiến đóng góp và gửi biên bản góp ý theo mẫu đính kèm (ngoài 

nội dung đã có trong Dự thảo, VC và NLĐ có thể góp ý thêm nội dung bổ sung) 

về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 06/6/2021, đồng thời gửi file mềm qua địa 

chỉ email: ltktuyen@ttn.edu.vn (trường hợp đơn vị không có ý kiến đóng góp 

cũng phản hồi bằng văn bản). 

Nhận được Thông báo này yêu cầu Lãnh đạo nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trường hợp có thắc mắc, vui lòng liên hệ gặp đ/c Tuyến, sđt. 0947.73.88.99./. 

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG 
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