BO NONG NGHIP vA PTNT
HQC VIN NONG NGHIP VIET NAM
S: 45

/QD-HVN

CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA \TIET NAM
J3c 1p - Tir do - Hnh phüc
Ha Nç5i, ngày

0 /- tháng 4 nám 2022

QUYET JJNH
V cong tác can b
GIAM DOC HOC ViN NONG NGHI1P \TIIT NAM
Can c& Quye't d.inh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cza Thu twang
ChInh pith ye viçc thành 4p HQC viçn NOng nghip Vit Nam trên ccx sO' tO chic igi
Tru'Ong Dgi hQc NOng nghip Ha Nói,
Can cu' Quyêt dinh sO 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nám 2014 cza
B5 trzthng Bó NOng nghip và Phát triên nOng thón quy djnh chu'c näng, nhim vy,
quyên hgn và ccx cáu to chic c?a HQC vin NOng nghip Vit Nam;
Can cu' Quy cM To' ch&c và hogt dng cza HQC vin NOng nghip Vit Nam
du'çic ban hànhkèm theo Nghj quyêt sO 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nàm
2021 cia H5i dOng HQC viçn NOng nghip Viêt Nam;
Can cu' Nghj quylt cüa Dáng zy HQC vin Nóng nghip Vit Nam tgi k hQp
ngày 30 tháng 3 näm 2022;
Xét don de nghj cia bà Do' Thj Kim Hu'ong d ngày 28 tháng 3 näm 2022 và
theo dê nghj cta Tru'Ong Ban TO chu'c can bç5 tgi TO' trInh sO 185/11 "-TCCB ngày
31 tháng 3 nám 2022).
QUYET D!NH:
Diu 1. D ha D Thj Kim Hucing, Thac si, Giáng viên chinh, thôi giü chirc
Phó Giám dôc Trung tam Quan h cong chiing và H trçi sinh viên do hêt nhim k'
cong tác vado cá nhân có dan dê ng không giit chcrc vii tai Trung tam Quan h cong
chüng và Ho trçi sinh viên nhim k' 2021-2026
Diu 2. Ba D Thj Kim Huang chuyn v cong tác tai B mon Pháp 1ut, Khoa
Khoa h9c xã hi và có trách nhim bàn giao cong tác Phó Giám dôc Trung tam dang
dam nhn cho nhân sir ducic giao nhim vii Phó Giám dôc phii trách Trung tam Quan
h cong chüng và Ho trçY sinh viên trong thi gian 15 ngày kê tü' ngày Quyêt djnh
nay có hiêu luc thi hành.
Diu 3. Tin luang, các khoãn phçi cp khác cUa bà D Thj Kim Huung duçic
thirc hin theo quy djnh hin hành.
Diêu 4. Quyt dijnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k3.
Diêu 5. Chánh Van phông HQc vin, Trurng ban T chCrc can b, Tnrâng ban
Tài chInh và Kê toán, Tnring các dan vj lien quan và bà D Thj Kim Hucing chju
trách nhiem thi hành Quyêt djnh nay.!.
Ncxi nhin:

-NhuDiêu5;
- Lixu: VT,TC,HS,LT(7).

