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HƯỚNG DẪN 
V/v tổ chức Hội nghị Viên chức đơn vị triển khai thành lập Hội đồng trường 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

  

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 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; 

- Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019; 

- Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Đảng ủy trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về quy trình thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Kết luận của Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ngày 16 

tháng 3 năm 2020 về tổ chức Hội nghị Viên chức đơn vị triển khai thành lập Hội đồng trường 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Mục đích  

- Phổ biến các nội dung chính về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Giới thiệu các ứng viên đại diện giảng viên; viên chức, người lao động và thành 

viên ngoài Trường để bầu vào Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Bầu đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức cấp Trường để bầu 

Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  3. Nội dung thực hiện 

3.1 Phổ biến các nội dung chính về việc thành lập Hội đồng trường UEH nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

 a) Cơ sở thành lập và thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025:  

- Căn cứ Điểm c, khoản 1, Điều 7 của Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2019 của Chính phủ 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, Hội đồng trường nhiệm kỳ hiện nay 

(2016 - 2021) được tổ chức lại theo nhiệm kỳ mới với thời gian 5 năm. Do đó, Hội đồng 

trường nhiệm kỳ mới của UEH sẽ là 2020 - 2025. Thời gian để tổ chức Hội đồng trường 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 hạn cuối theo quy định là ngày 15/8/2020. 

- Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có các thành viên: 

+ Thành viên đương nhiên bao gồm bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn 

và đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên là người học;  



+ Thành viên được bầu bao gồm đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng 

số thành viên của hội đồng trường;  

+ Thành viên được bầu đại diện viên chức và người lao động;  

+ Thành viên ngoài trường chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của Hội 

đồng trường bao gồm đại diện được cử từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện của cộng đồng 

xã hội được bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa 

học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động. 

- Các thành viên được bầu của Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 (thành 

viên trong trường và thành viên ngoài trường (trừ thành viên do Bộ GD&ĐT cử) sẽ được 

các đại biểu đại diện cho các đơn vịvbầu theo cơ cấu tại Hội nghị Đại biểu công chức, viên 

chức UEH. 

 b) Vai trò của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025: 

 - Hội đồng trường sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, 

Hiệu trưởng và trình các cơ quan quản lý công nhận; quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu 

trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

- Sau khi Hiệu trưởng được cơ quan có thẩm quyền công nhận thì Trường sẽ triển 

khai quy trình tổ chức bộ máy quản lý, bầu lãnh đạo quản lý các đơn vị của UEH nhiệm kỳ 

2020 - 2025 (từ phó trưởng bộ môn đến trưởng đơn vị thuộc UEH). 

- Hội đồng trường sẽ thực hiện vai trò, trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 16 của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

3.2 Bầu đại biểu dự Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức UEH bầu Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 a) Tổng số đại biểu triệu tập: Khoảng 60% tổng số viên chức, người lao động của 

UEH. Cụ thể: 499 đại biểu/816 viên chức và người lao động. 

b) Phân bổ số lượng đại biểu: Theo tỷ lệ phân bổ và số lượng nhân sự từng đơn vị. 

c) Cơ cấu đại biểu: 

 - Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 

trưởng, UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn 

thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, các Trưởng đơn vị thuộc/trực thuộc UEH, Phó 

Giám đốc Thường trực Phân hiệu Vĩnh Long; 

- Đại biểu được bầu: Số lượng còn lại phân bổ cho các đơn vị để bầu sau khi trừ đại 

biểu đương nhiên tại đơn vị. Tiêu chuẩn đại biểu: 

+ Am hiểu tình hình của Trường, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đơn vị để 

bầu các thành viên Hội đồng trường; 

+ Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; 

+ Được tập thể tín nhiệm bầu theo nguyên tắc lấy người có số phiếu cao nhất cho 

đến khi đủ số đại biểu được bầu theo phân bổ của đơn vị. 

d) Chủ trì và Thư ký hội nghị: 

- Chủ trì: Trưởng đơn vị; 

- Thư ký hội nghị: Trưởng đơn vị giới thiệu, Hội nghị biểu quyết thông qua 

e) Bảng phân bổ đại biểu các đơn vị đính kèm theo hướng dẫn. 

 



3.3 Giới thiệu các ứng viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 

a) Giới thiệu theo cơ cấu: 

- Các thành viên đại diện cho khối giảng viên; 

- Các thành viên đại diện cho khối quản lý, viên chức và người lao động; 

- Các thành viên ngoài UEH. 

b) Về số lượng: 

 - Số lượng giới thiệu không hạn chế nhưng các đơn vị cần thảo luận, thống nhất và 

tập trung vào các cá nhân điển hình, đại diện cho các khối theo cơ cấu trong Hội đồng trường, 

có năng lực và điều kiện để đóng góp cho các công việc của UEH với tư cách là 1 thành 

viên của Hội đồng trường. 

 - Đối với các ứng viên trong trường, người được giới thiệu có thể là viên chức của 

đơn vị hoặc của đơn vị khác thuộc UEH. 

 c) Về phương thức giới thiệu: 

- Các thành viên của đơn vị thảo luận, thống nhất danh sách và tổ chức lấy phiếu giới 

thiệu theo từng cơ cấu (mẫu phiếu giới thiệu). 

- Tổng hợp kết quả giới thiệu theo từng cơ cấu và xếp thứ tự theo tỷ lệ giới thiệu từ 

cao đến thấp trong biên bản kiểm phiếu (mẫu biên bản). 

4. Thời gian tiến hành 

- Các đơn vị kết hợp tổ chức Hội nghị Viên chức đơn vị triển khai thành lập Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 với Hội nghi Viên chức đơn vị thực hiện quy hoạch đội ngũ 

quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Thời gian: Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2020. 

- Các đơn vị đăng ký thời gian tổ chức hội nghị với Phòng Nhân sự trước ngày 21 

tháng 3 năm 2020 (Bà Phan Ngọc Mai, maipn@ueh.edu.vn) để Trường cử lãnh đạo Trường 

và thành viên Tổ công tác của Trường tham dự.  

Hồ sơ hội nghị gồm có: (1) Biên bản hội nghị (theo mẫu); (2) Biên bản kiểm phiếu 

giới thiệu thành viên Hội đồng trường (theo mẫu); (3) Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu của 

tham gia Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức UEH (theo mẫu); (4) Danh sách đại biểu 

tham gia Hội nghị Đại biểu Công chức, Vên chức UEH (theo mẫu) gửi về Phòng Nhân sự 

(Bà Phan Ngọc Mai) bản giấy và file mềm qua email: nhsu@ueh.edu.vn, hạn cuối ngày 03 

tháng 4 năm 2020. 

Trên đây là Hướng dẫn về công tác tổ chức Hội nghị Viên chức đơn vị triển khai 

thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan 

nghiêm túc thực hiện; trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ 

Trưởng phòng Nhân sự (TS. Bùi Quang Hùng) ✆ 0944.229.119 -  bqhung@ueh.edu.vn) 

để được giải đáp./- 
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