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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đào tạo,  

bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2017-2020 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

 Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

 Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 24/9/2015 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2015-2020; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 23/8/2017 của Hiệu trưởng 

về việc điều chỉnh, bổ sung việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

giai đoạn 2017-2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. - Điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức giai đoạn 2017-2020” bao gồm các cán bộ, viên chức có danh sách kèm theo. 

 - Đối với những cán bộ, viên chức đã được quy hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng giai đoạn 2015-2020 chưa thực hiện mà không có tên trong danh sách quyết 

định này vẫn phải thực hiện theo quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2015-2020 

theo Quyết định số 1664/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 24/9/2015 của Hiệu trưởng. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;  

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và 

các cán bộ, viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.   
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