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THÔNG BÁO 

Lịch phỏng vấn đối với các ứng viên dự kiến trúng tuyển đợt tuyển dụng  

viên chức bổ sung (đợt 2) năm 2021 

 

Kính gửi: Các ứng viên 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐTr ngày 18/12/2020 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Tây nguyên về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức 

Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Thông báo số 655/TB-ĐHTN ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên về kết quả xét tuyển dụng viên chức bổ sung (đợt 2) 

năm 2021, 

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo lịch phỏng vấn của Hiệu trưởng đối 

với các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến trúng tuyển viên chức bổ sung (đợt 

2) năm 2021 (có phụ lục danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

- Thời gian: Đúng 08h30, ngày 08 tháng 04 năm 2022 (Thứ Sáu); 

 - Địa điểm: Văn phòng Hiệu trưởng (tầng 2, Nhà điều hành), Trường Đại 

học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến trúng tuyển viên chức được 

Hiệu trưởng phỏng vấn, nếu đạt yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ Nhà trường sẽ ra 

quyết định trúng tuyển, quyết định tuyển dụng đồng thời làm thủ tục ký hợp đồng làm 

việc theo quy định. 

* Lưu ý: - Đề cương nội dung Hiệu trưởng phỏng vấn đã được cung cấp cho 

các ứng viên; 

- Các ứng viên đến dự phỏng vấn nhận giấy mời tại Phòng Tổ chức 

cán bộ vào lúc 08h00 ngày 08/04/2022; phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Nhà trường thông báo các ứng viên được biết và thực hiện. 
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