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QUYET D!NH
Quy dlnh v tn, chfrc nãng, nhiêm vy, quyn h,n và co' câu ti chfrc
cüa Vin Nghiên cui'u tang trtro'ng xanh
GIAM DOC HOC VIIN NONG NGHIEP VIIT NAM
Can c& Quyé't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nãm 2014 cia Thi
tumg Chinh phz ve viçc thành lcp HQC vin NOng nghip Viçt Nam trên co' sO' to
chi'c igi Trztàng Dgi hQc Nóng nghip Ha Nç5i,
Can c& Quyê't djnh sO' 873/QD-7Tg ngOy 17 tháng 6 nám 2015 cia Thi
tu'O'ng ChInh phü phé duyt d On thI diem dái mO'i cci ché' hogt dç5ng cia HQC viçn
NOng nghip Viçt Nani giai dogn 2015-20] 7;
Can ci' Quyê't djnh sO' ]026/QD-BNN-TCCB ngày 13 thOng 5 nám 2014
ca Bç5 tru'O'ng B5 NOng nghip vO PhOt trié'n nOng thOn quy djnh chtc nOng,
nhiêm vu, quyn hgn vO cü cO'u to' cht'c c?a HQC vin NOng nghip Vit Nam;
Can cz' Quy ché' To' cht'c vO hogt dng cia HQC vin NOng nghip Vit
Nam du'cic ban hành kern theo Nghj quyé't sO' 42/HDHV-QN ngày 12 thOng 10
närn 2020 cia H5i dóng HQC vin NOng nghip Viçt Narn;
Xét d nghj cia Vin Nghien ct'u tOng trzthng xanh (tgi Ta trinh so
01/TTr-TTXde ngOy 23 thOng 11 nOm 2020) và theo de nghj cta TrwO'ng ban To
chi'c cOn ho.
QUYET IMNH:
Diu 1. Vj tn và chfrc nãng
1. Vin Nghiên cru tang trung xanh (sau day gi tt là Vin) là don vj
thuc H9c vin Nông nghip Vit Nam (sau day gpi tt là H9c vin), có con
du và tài khoàn riêng mô tai Kho bac Nhà nixc và ngân hang dê th1rc hin
các giao djch, cong tác chuyên mon theo quy djnh cüa phát lut và cüa H9c
vin, hoat dng trong 1mb virc nghiên ciru khoa h9c, dào tao và bôi dung
ngn han, cung cp djch vij t'Lr vn v các linh vrc boat dng chuyên mon cüa
H9c vin theo Ca ch tir dam bào chi thung xuyên, bach toán phi thuc, tir
chu trách nhim trtthc Nhà ntxó'c và Hpc vin v các hoat dng theo chüc
näng và nhim vi duçc giao.

2. Vin có chirc näng:
a) Nghiên c1ru irng dçtng khoa h9c cong ngh trong linh virc nông nghip,
tài nguyen, mOi trung và 1mg phó vôi bin d& khi htu;
b) Thirc hin dch vii tu vn khoa hpc cong ngh trong linh virc nông
nghip, tài nguyen, mOi trithng và lrng phó vói bin di khI hu; Djch vi phân
tIch do dac, kim nghim, khâo nghim và kim djnh;
c) San xut các san phm khoa h9c cOng ngh; Thuang mai san phâm Va
chuyn giao cOng ngh;
d) Dào tao, lien kt dào tao vâ tp hun k thut cho các t chüc, cá nhân
có nhu cu trong lTnh virc duc giao.
3. Ten to chirc
a) Ten vit dy dü bng ting Vit: Vin Nghiên ctru tang tru&ng xanh;
b) Ten giao djch quc
Ten vit tt là: AGG

th bang ting Anh: Academy for Growth Green,

4. Tni sà chInh cüa Vin dt tai: H9c vin Nông nghip Vit Nam, Thj trân
Trâu Qui, Huyn Gia Lam, Thành ph Ha Ni.
Diêu 2. Nhim vti và quyn hn
1. Phuc vi cOng tác dào tao, nghiên cüu khoa hoc, chuyn giao cOng
ngh và các djch vii khác cüa Hc vin.
2. TO chirc thirc hin các chirc näng dugc nêu tai Khoán 2 Diêu 1 cüa
Quyt dinh nay.
3. Chü trI, tham gia thirc hin các d tài, dr an nghiên ciru khoa hoc,
chuyn giao cOng ngh và tin b k5' thut trong và ngoài rn.thc.
4. Thrc hin các djch vi tu' vn khoa hc cOng ngh trong linh vrc nOng
nghip phát trin nông thôn, rng phó vói bin di khI hu; Tu vn quân 1 tài nguyen
(dt, nuóc, rirng, bin); Tu' vn quãn 1 môi tnthng; Djch v1i xr l môi tru'O'ng.
5. Thrc hin dch vii phân tIch do dac, kim nghim, kháo nghim và
kim dnh các mu san phm cho các tè chCrc Ca nhân có nhu cu; Tham gia thixc
hin phân tIch tr9ng tài, phân tich tham chiu; T chirc các chuo'ng trinh thü
nghim thành thao và so sánh lien phông.
6. Phi hçp vol các t chirc trong nuOc và quc t d phát trin nghiên
ciru, san xut các san phm cong ngh, san xut các san phâm có nguôn gOc tir
nhiên rng diing trong bào v môi trithng, báo v strc khoê con ngui, bâo v strc
khoê vt nuôi, cay trng.
7. T chirc clang k chat luçmg, clang k bàn quyn, clang k thucing hiu
các san phm htru Ich. Thuang mai hóa và phân phi các san phm, mO hInh
cong ngh cho các t chrc, cá nhân có nhu du.
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8. T chtirc/phi hop thirc hin các djch vi dâo to và cap chirng
chi/chirng nhn k' näng ngh nghip.
9. Dãng k bâo h quyn so' hU'u trI tue; chuyn giao, chuyn nhuçng kt
qua hot dng khoa hçc và cong ngh theo quy djnh cüa pháp lut, }-lpc vin ye
so' hQ'u trI tu vá chuyn giao cong ngh.
10. Xây dirng va t cho'c trin khai các chin hrçic, chuo'ng trInh, k
hoch và mic tiêu phát trin cüa Vin trong ngn htn, trung han, dài htn.
ii. Cong b kt qua hot dng khoa hc và cong ngh theo quy djnh cüa
pháp 1ut và cüa H9c vin.
12. Quy& djnh th chüc b may, s ngi.thi lam vic, tuyn ditng và k hap
dng lao dng vo'i Ca nhân d thirc hin chüc nãng, nhim vi và djnh htxo'ng
phát trin cüa Vin theo dCing quy dtnh cüa Nhá nuo'c và cüa H9c vin. Quy&
dinh thành ip, sap nhp, giái th vâ b nhim, min nhim các ch(rc danh lanh
dao các don vi thuôc Viên.
13. Quyt djnh mirc luong, phi cp lu'ang và các ch d uu dãi cij th khác
d& vo'i cá nhân lam vic ti Vin theo Quy ch chi tiêu ni b cüa Vin.
14. Thirc hin co ch quán 1 tài chInh theo quy djnh hin hành cia Nba
nuo'c, H9c vin và Quy ch quán 1 tài chInh, chi tiêu ni b cüa Vin.
15. Duoc vay von cüa các to chüc, cá nhn dê du tu mo' rng san xut, nâng
cao cht luçrng các hot dng cüa Vin và chiu trách nhim trâ ng vay theo quy djnh.
16. Quãn l tài san, 4t tu, và nhân 1irc lao dng cia Vin theo quy djnh cüa
pháp 1ut và H9c vin.
17. Báo v 1çi Ich, giQ gin và phát trin thuong hiu cüa Hc vin trong
các quan h giao djch, hop tác vo'i t cht'rc, cá nhân ngoâi H9c vin. Bâo v lçii
Ich cüa Nba nuo'c và xâ hi, quyn, 1çi Ich hop pháp và giU' bI mt nba nu'ôc cüa
cá nhân, tt chirc trong hoat dng khoa bce cong ngh, dào tto.
18. Thirc hin ch d k toán, thông tin, báo cáo, kim tra, thanh tra theo
quy djnh.
19. Thixc hin các nhim vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa
Giám dc Hc vin giao.
Diu 3. To chfrc và hoit dng cüa Vin
1. Lãnh do Vin gm: 01 Giám dc và khOng qua 02 (hai) Phó Giám dc.
a) Giám dc Vin do Giám dc Hc vin quyt djnh b nhim theo quy
djnh cüa pháp 1ut yà quy djnh cüa I-1c vin;
b) Phó Giám dc Vin do Giám dc Hc vin quyt djnh b nhim theo
quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa Hoc vin trén co so' d xut cüa Giám
dc Vin.
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2. Giám d6c Viên diu hành chung hot dng cüa Vin, chju trách nhim
trtrc Giám dc Hçc vin và trrnc pháp 1ut v hot dng ciia Vin; sp xp các
t&b phn cong tác, ngui lao dng phü hçip vói nhim vii di.rgc giao.
3. Phó Giám dc Vin git'ip Giám dc Vin ph trách, theo dOi, chi do mt
s mt cong tác theo s1r phân cOng cüa Giám dc Vin và chu trách nhim truóc
Giám dc Vin, trurc pháp lut v nhim vii duçc phân cong.
4. Các t&b phtn cOng tác chuyên mon nghip vi.
a) Phông Hânh chInh - Tng hcrp;
b) Phông Tài nguyen và MOi truông;
c) Phông Hoá duçic và hgp chat t1r nhiên;
d) Phông Phân tIch kim nghim;
e) Phông Dào tio và chuyn giao cong ngh.
Chüc nãng, nhim vi c th cüa tuing t/b phân do Giám dc Vin quy
djnh. S lucrng và ten gi cüa các t&b phn có th thay di trong qua trInh xay
dixng và phát trin Vin. Vic thânh lap, sap nhp, giâi th& t chirc 1i cac t& b
phn do Giám dc Vin quyt djnh.
5. Ngui lao dng cüa Vin thrc hin các nhim vi chuyên mOn do Giám
dc Vin phân cOng và chu trách nhim truic Giám dc Vin, tmc pháp lut v
thirc hin nhim vi duçc giao.
Diu 4. Hang nàm, Vin có nghia vi trIch np tài chInh v H9c vin theo
Quy dnh.
Diu 5. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k và thay th
Quyt djnh s 222/QD-HVN ngày 24 tháng 01 näm 2019 cüa Giám dc Hpc
vin Nông nghip Vit Nam.
Diêu 6. Chánh Van phông HOC vin, Trithng ban To chüc can b, Trir&ng
ban Tài chInh vâ K toán, Giám dc Vin Nghiên ciru tang tnr&ng xanh, Trumg
các dan v, các cá nhân có lien quan chu trách nhr
Quyt dnh nay.!.
No'i nhân:

(cf

- Nhu Diu 6;
- Bô NN Va PTNT (d b/c);
- Luu: VTJC,LT(7).
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