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THÔNG BÁO 

Về kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 
 
 
Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị; 

                                               - 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 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 kết quả xét hồ sơ vòng 1 và kết quả sát hạch chuyên môn xét tuyển 
vòng 2, tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-HĐTDVC ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Hội 
đồng tuyển dụng viên chức Trường về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022, 

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 
2022 (có danh sách kèm theo). Danh sách kết quả xét tuyển viên chức được đăng trên 
trang web của Trường (www.ttn.edu.vn/mục tuyển dụng). 

Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (đạt) dự kiến trúng tuyển sẽ được Hiệu 
trưởng phỏng vấn (sẽ có lịch phỏng vấn và thông báo cụ thể cho ứng viên), nếu đạt 
yêu cầu Nhà trường sẽ ra quyết định trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và tiếp nhận 
vào làm viên chức, đồng thời làm thủ tục ký hợp đồng làm việc theo quy định. 

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

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên;        
- Đăng trên website Trường; 
- Lưu: VT, TCCB.      (Đã ký; đóng dấu)            
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