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THÔNG BÁO 

Về kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư  

tại Trường Đại học Tây Nguyên đợt 2, năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và 

bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh 

và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;  

Căn cứ Thông báo số 2548/TB-ĐHTN ngày 16/12/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Tây Nguyên về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

đợt 2, năm 2022; 

Căn cứ hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học 

Tây Nguyên đợt 2, năm 2022; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 10/01/2023 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức 

danh phó giáo sư Trường Đại học Tây Nguyên, 

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó 

giáo sư, cụ thể như sau: 
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Nguyễn Văn 
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1977 
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Nguyên 

Thời hạn bổ nhiệm chức danh phó giáo sư: Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm), 

nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động; các cơ quan có 

liên quan và những người quan tâm được biết. Nếu có ý kiến thắc mắc về trường hợp 

nói trên, đề nghị phản hồi bằng văn bản về Nhà trường thông qua phòng Tổ chức cán 

bộ (gặp đ/c Minh) hoặc gửi qua email  trước ngày 30/01/2023. Sau thời gian nói trên 

Nhà trường sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ứng viên trên. 
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Ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Tây 

Nguyên số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 

0262.3853275; địa chỉ email: phongtccb@ttn.edu.vn 

Nhận được thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể 

viên chức, người lao động của đơn vị được biết. 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị; 

- Website của Trường;  

- Lưu: VT, TCCB. (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

   TS. Nguyễn Thanh Trúc 
 

 


