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THÔNG BÁO 
 Kết quả tiếp nhận vào viên chức Đại học Huế năm 2021 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Giám 

đốc Đại học Huế về việc công nhận kết quả tiếp nhận vào viên chức Đại học Huế 

năm 2021; 

Đại học Huế thông báo kết quả tiếp nhận vào viên chức Đại học Huế năm 

2021 như sau: 

- Kết quả tiếp nhận: Theo danh sách đính kèm. 

- Kết quả tiếp nhận được niêm yết công khai tại Đại học Huế, đăng tại Cổng 

thông tin Đại học Huế (địa chỉ truy cập: https://hueuni.edu.vn). 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tiếp nhận, 

người trúng tuyển phải đến Đại học Huế (địa chỉ: số 03 Lê Lợi, Huế) để thực hiện 

các thủ tục tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ viên chức theo quy định tại Điều 10 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các Phó Giám đốc ĐHH; 

- Cổng thông tin ĐHH; 

- Văn phòng ĐHH; 

- Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH; 

- Các ban chức năng ĐHH; 

- Các thí sinh theo danh sách; 

- Lưu: VT, TCCB. BT. 
 

  Nguyễn Quang Linh  

https://hueuni.edu.vn/
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