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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025; 

 quy hoạch giai đoạn 2025-2030 viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường Đại học Đồng Nai 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, 

thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử 

đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai 

về công tác quy hoạch cán bộ;  

Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai 

hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Công văn số 657-CV/BTCTU ngày 04/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 

việc trao đổi về công tác quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Nghị quyết số 1077/NQ-HĐT ngày 30/8/2021 của Hội đồng Trường Đại học Đồng 

Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Nai; 

Căn cứ Kế hoạch số 1563/KH-ĐHĐN  ngày 28/10/2022  của Trường Đại học Đồng Nai  về 

việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các phòng, khoa, đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2020-2025; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Đồng Nai về công tác quy 

hoạch cán bộ ngày 16/11/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025; quy hoạch giai 

đoạn 2025-2030 viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học 

Đồng Nai như sau: 

I. Bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 

1. Chức danh cấp trưởng đơn vị: 09 người. 

2. Chức danh cấp phó trưởng đơn vị: 18 người. 

II. Quy hoạch giai đoạn 2025-2030  

1. Chức danh cấp trưởng đơn vị: 32 người 

2. Chức danh cấp phó trưởng đơn vị: 62 người 

 (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ danh sách quy hoạch, Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị có trách 

nhiệm tham mưu Tập thể lãnh đạo Trường Đại Đồng Nai định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ theo quy định hiện hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch và phối hợp các 



 

cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng viên chức trong 

danh sách quy hoạch. 

Điều 3. Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị, Trưởng các đơn vị có liên quan và 

các ông (bà) có tên trong danh sách quy hoạch nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- ĐU, HĐT,  BGH (chỉ đạo); 

- ĐUK các cơ quan tỉnh (bc); 

- Sở Nội vụ (bc);  

- Website; 

- Lưu: VT, TCHC&QT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                     

TS. Lê Anh Đức 

 


