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QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và danh sách ứng viên trúng tuyển  

Kỳ tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2021 theo hình thức xét tuyển 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chính Phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn một số 

điểm mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức; 

Căn cứ Công văn số 2811/ĐHQGHN-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Đại học Quốc gia  Hà Nội 

về việc duyệt tiêu chuẩn và hình thức tuyển dụng viên chức nhà nước của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

 Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường    

Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-ĐHNN ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ 

về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, 

chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng của 59 ứng viên và danh sách 52 ứng viên 

trúng tuyển trong Kỳ tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2021 của Trường Đại học       

Ngoại ngữ theo hình thức xét tuyển (có danh sách kèm theo). 

  Điều 2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc với các 

ứng viên trúng tuyển theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

  Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các ứng viên có tên trong 

danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

 - Lưu: HCTH, TCCB, HA05. 

    

  

 

 

 

  

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đỗ Tuấn Minh 


