
 
 

 
 

    ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2021                                              

 Số:  72 /TB-HĐTDVC          Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 11 năm 2021 

         
 

THÔNG BÁO 
 Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị 

thuộc Đại học Huế năm 2021 (Vòng 1) và Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 
 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

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 trưởng 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 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế; 

Căn cứ Kế hoạch số 1498/KH-ĐHH ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Đại 

học Huế về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị 

thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị 

thuộc Đại học Huế năm 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ban Kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Đại học Huế năm 2021, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021 

thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Đại học Huế năm 

2021 (Vòng 1) và Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 như sau: 

I. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 

1. Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự thi Vòng 2: 15 

người 
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TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Vị trí việc làm dự tuyển 

1 Nguyễn Khoa Minh Duy 1997 Đại học 
Trợ giảng BM Điền kinh - Thể dục, 

Khoa Giáo dục thể chất 

2 Nguyễn Đức Lợi 1997 Đại học 
Trợ giảng BM Điền kinh - Thể dục, 

Khoa Giáo dục thể chất 

3 Nguyễn Thị Phương  Ly 1998 Đại học 
Trợ giảng BM Điền kinh - Thể dục, 

Khoa Giáo dục thể chất 

4 Nguyễn Viết Nhân 1998 Đại học 
Trợ giảng BM Điền kinh - Thể dục, 

Khoa Giáo dục thể chất 

5 Nguyễn Thị Ly 1996 Đại học 
Trợ giảng BM Cầu lông - Bơi lội, 

Khoa Giáo dục thể chất 

6 Nguyễn Văn Tuấn 1988 Thạc sĩ 
Giảng viên BM Lý luận chuyên 

ngành, Khoa Giáo dục thể chất 

7 Nguyễn Đôn Công Uy 1990 Thạc sĩ 
Giảng viên BM Bóng, Khoa Giáo dục 

thể chất 

8 Nguyễn Thị Hải Lê 1993 Thạc sĩ 

Giảng viên BM Khoa học dữ liệu và 

Trí tuệ nhân tạo, Khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ 

9 Đặng Xuân Long 1983 Thạc sĩ 

Giảng viên BM Khoa học lữ liệu và 

Trí tuệ nhân tạo, Khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ 

10 Lại Phước Sơn 1988 Thạc sĩ 

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật và Quản 

lý công nghiệp, Khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ 

11 Nguyễn Hồng Tiểu Minh 1998 Đại học 
Trợ giảng BM Kinh tế và Quản lý, 

Khoa Quốc tế 

12 Võ Thị Kim Thảo 1991 Đại học 
Trợ giảng BM Khoa học xã hội và 

nhân văn, Khoa Quốc tế 

13 Hà Nguyễn Anh Trang 1997 Thạc sĩ 
Trợ giảng BM Kinh tế và Quản lý, 

Khoa Quốc tế 

14 Phan Duy Uyên Ngọc 1985 Thạc sĩ 
Chuyên viên Phòng TCHC&CSVC, 

Trường Du lịch 

15 Mai Thị Khánh Vân 1995 Thạc sĩ 
Giảng viên BM Du lịch học, Trường 

Du lịch 
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 2. Những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi Vòng 2: 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
Năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Vị trí việc làm dự tuyển Lý do 

1 Nguyễn Thị Thùy Minh 1993 Thạc sĩ 

Trợ giảng Bộ môn Kinh tế 

và quản lý, Khoa Quốc tế 

- Đại học Huế 

Chuyên ngành đào 

tạo không đúng 

với tiêu chuẩn 

tuyển dụng  

2 Ngô Thị Mỹ Vân 1989 Đại học 

Chuyên viên Phòng 

TCHC&CSVC, Trường 

Du lịch 

Trình độ đào tạo 

không đúng với 

tiêu chuẩn tuyển 

dụng 

 

II. Kế hoạch thi Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

 Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm 

1. Thời gian dự kiến: 06-10/12/2021 (theo Lịch công tác của Đại học Huế). 

2. Địa điểm:  Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

3. Nội dung thi: 

a) Đối với chức danh nghề nghiệp Giảng viên, Trợ giảng:  

- Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển: đánh giá qua giảng dạy. 

- Điểm thực hành: được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian thực hành: 30 phút.  

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành. 

b) Đối với chức danh nghề nghiệp Chuyên viên:  

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển: kiến thức chuyên môn về vị trí việc làm, lĩnh vực công tác. 

- Điểm phỏng vấn: được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút. 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 
 

 Lưu ý: Đề nghị ứng viên dự tuyển có mặt tại Phòng I.2, Đại học Huế, số 

Điện Biên Phủ, TP Huế vào lúc 15 giờ 30 ngày 29/11/2021 để nghe phổ biến 

quy chế, nội quy và các nội dung cần chuẩn bị cho môn thi nghiệp vụ chuyên 

ngành. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021 

thông báo đến các ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị thuộc Đại 

học Huế năm 2021 được biết./. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG 

- Cổng thông tin ĐHH; CHỦ TỊCH 
- Các thành viên Hội đồng TDVC; 

- Các cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức ĐHH; 

- Lưu: VT, TCCB. BT. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC  

 Nguyễn Quang Linh    
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