
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 01  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2021-2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 
29/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp 
công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo 
Công văn số 1147-CV/BTCTU ngày 14/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Trường Đại học Quảng Nam tại Tờ trình số 1565/TTr-
ĐHQN ngày 12/11/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 02/TTr-SNV 
ngày 05/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-
2026 gồm 14 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trường Đại học 
Quảng Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đảng ủy KCCQ tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC (Sang).

CHỦ TỊCH

[daky] 

Lê Trí Thanh




		2022-01-10T14:08:38+0700
	Quảng Nam


		2022-01-10T14:09:23+0700
	Quảng Nam


		2022-01-10T14:09:26+0700
	Quảng Nam


		2022-01-10T14:09:27+0700
	Quảng Nam


		2022-01-10T14:09:28+0700
	Quảng Nam




