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QUYET D!NH
Ban hành Quy ch To chtc và hoit dng cüa
Vin Nghiên cfru tang tru'&ng xanh
GIAM DOC HOC VIN NONG NGHIEP VIET NAM
Can ci' Quye't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cia Th

tzthng ChInh phz v vic thành lçIp HQC vin Nóng nghip Vit Nain trên ca so' to
ch&c lii Tru'àng Dgi hQc NOng nghip Ha N5i;
Can c& Quye't dfnh sO' 873/QD-TTg ngày 17 thOng 6 nám 2015 cia Thz,
tu'O'ng ChInh phi phê duyt d On thI diem ddi mO'i co' ché' hogt dng cza HQC vin
NOng nghip Vit Nam giai doan 2015 - 2017;
Can cz' Quyé't djnh sO' ]026/QD-BNN-TCcB ngày 13 thOng 5 nám 2014
cta B5 tru'O'ng Bó Nóng nghip và PhOt trien nOng thOn quy djnh chz'c nàng,
nhiém vu, quyn hç2n và Ca cO'u td chü'c cia HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Can ct' Quy ché' TO chtc và hogt dng cia HQC vin NOng nghip Vit
Nam du'crc ban hành kern theo Nghj quyé't sO' 42/HDHV-QN ngày 12 thOng 10
närn 2020 cta Hç3i dóng HQC vin NOng nghip Viçt Nam,
Xét d nghj cia Viçn Nghién thu tang trzthng xanh ('tgi TO' trinh sO
01/TTr-TTXd ngày 23 thOng 11 nárn 2020) và theo d nghj cza Tru'&ng ban To
chz'c cOn bt5.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay là Quy ch To chtrc vã
hott dng cüa Vin Nghiên cru tang trithng xanh.
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành ké tü ngày k và thay th
Quyêt djnh so 434/QD-HVN ngày 22 tháng 02 näm 2019 cüa Giám doe H9c
vin Nông nghip Vit Nam.
Diu 3. Chánh Van phOng Hçc vin, Trrnmg ban To chic can bô,
Tru&ng ban Tài chInh và Kê toán, Giám doe Vin Nghiên ciru tang truO'ng xanh,
•iêm thi hành Quyêt
Truông các dan vj, các Ca nhân có lien quan chjujrdjnh nay.!.
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(Ban hành theo Quyt dnh s
/QD-HVN ngày
tháng 11 näm 2020
cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam)

Chu'ongl
IMEU IUIOAN CHUNG
Diêu 1. Ph,m vi diêu chinh và dôi ttrçrng áp ding
1. Quy ch nay quy dnh v th chüc và hot dng cüa Vin Nghiên ciru
tang tn1rng xanh thuc H9C vin Nông nghip Vit Nam (sau day gi chung là
Hoc viên)..
2. Viên chüc, nguôi lao dng cüa Vin Nghiên ciru tang tru&ng xanh và
các t chüc, cá nhân có quan h cong tác vâi Vin Nghiên ciru tang tri.r&ng xanh
chju s11 diu chinh cüa Quy ch nay.
lJiêu 2. Vj trI pháp 1
1. Vin Nghiên ciru tang trithng xanh (sau day gi tat là Vin) là don vj
thuc H9c vin Nông nghip Vit Nam (sau day gi tt là H9c vin), có con du Va
tài khoân riêng mi ti Kho bc Nhà nu'ic và ngân hang d th1rc hin các giao djch,
cong tác chuyên mon theo quy djnh cüa phát lut và cUa H9c vin, hot dng trong
linh vrc nghiên ciru khoa hpc, dào to và bi duOng ngn han, cung cp djch vi tu
vn v các linh vrc hot dng chuyên mon cüa H9c vin theo co ch t1r dam bão
chi thung xuyên, hach toán ph thuc, tr chu trách nhim tmc Nhà nuc và
H9c vin v các hot dng theo chirc näng và nhim vii duçic giao.
2. Têntchüc:
a) Ten vit dy dü bang ting Vit: Vin Nghiên ciru tang tru&ng xanh;
b) Ten giao djch quc t bang ting Anh: Academy for Growth Green,
Ten vit tt là: AGG.
3. Tr s chInh cüa Vin dt ti: Hc vin Nông nghip Vit Nam, Thj trân
Trâu QuS', Huyn Gia Lam, Thành ph Ha Ni.
Diu 3. Nguyen tc lam vic
1. Vin lam vic theo ch d thu tri.r&ng; mi hot dng cüa Vin phãi
tuân thu các quy djnh cña Hçc vin và pháp lu.t.
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2. Trong phân cong cong vic, mi vic chi giao mt b phn chirc
nang/chuyên mon chü trI, Trrnng b phn chirc näng/chuyên mon phái chju
trách nhim chInh v cong vic duçc giao. Viên chüc và ngui lao dng (ngtxi
lao dOng) cüa Vin phâi thrc hin các cOng vic dung phm vi, thâm quyn vâ
trách nhim duçc phân công; tuân thu trInh tir, thu tVc và thôi gian theo dung
quy dnh. Trung hçip dt xut hoc có yêu câu khác cüa H9c vin phãi xin)
kin Giám dôc Vin dê giâi quyêt.
3. Phát huy näng lirc và s tru'è'ng cüa nguii lao dng, dé cao trách nhim
trong ph& hçip cOng tác, trao di thông tin trong giãi quyt cOng vic vâ trong
m9i hoat dng theo chirc nàng, nhim v, quyn han duçc giao.
4. Ch d, cách thtrc lam vic, quan h cOng tác, trInh tlr giâi quyêt cOng
vic thrc hin theo Quy ch nay và quy djnh, quy ch cüa HQC vin.
Chtro'ng II
CHC NANG, NHIM VV VA QUYEN HJN
Diêu 4. Chu'c nãng
1. Nghiên ctru iirng ding khoa h9c cOng ngh trong 1mb vrc nOng nghip,
tài nguyen, môi trung và tmg phó vói bin di khI hu.
2. Thirc hin djch vi tu van khoa h9c cOng ngh trong 1mb virc nông
nghip, tâi nguyen, mOi trung vâ i1ng phó vi bin dM khI hu; Djch vii phân
tIch do dtc, kiêm nghim, kháo nghim và kiêm djnh.
3. San xuât các san phm khoa h9c cOng ngh; Thuang mai san phm Va
chuyên giao cOng ngh.
4. Dào tao, lien kêt dào tao và tp hun k' thut cho các t chic, cá nhân
có nhu cu trong 1mb virc dugc giao.
lJiêu 5. Nhim vi
1. Phc vi cOng tác dào tao, nghiên ciu khoa h9c, chuyn giao cOng
ngh vâ các djch vii khác cüa Hçc vin.
2. T cht'rc thrc hin các chirc näng ducc nêu tai Diu 4 cüa Quy chê nay.
3. Nghiên ciru khoa h9c:
a) Nghiên c1ru lrng diing, sir ding hiu qua tài nguyen trong linh virc
nông nghip theo htthng phát trin bn vUng, bâo v mOi trung và tang
trtthng xanh;
b) Nghiên c1ru các giái pháp ü'ng phó vói bin di khi hu, tái tao cânh quan
rnOi trumg, phic hi h sinh thai (dt, nufic, rimg, bin); Nghiên cru ung diing các
giái pháp quân 1, cOng ngh x1r 1 giãm thiu 0 nhim mOi trung;
c) Nghiên ciru, khai thác và diu ch các vt 1iu có ngun gc t1r nhiên
üng dçing trong: Bão v mOi truà'ng (các chê phâm sinh h9c x1r 1,2 mOi trumg),
Suc khoé con ngui (thuc chüa bnh, thirc phm chuc náng, dugc phm, rn'
phm..), Süc khoê vt nuOi, cay trng, thu san, (thuOc thu y, kháng sinh ngun
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gôc sinh h9c, phi gia thüc an chän nuoi, phân bón trung vi lucing, thu6c bâo v
thirc vt nguôn gôc sinh h9c).
4. Dch vii khoa h9c cong ngh
a) Tu vn 1p h sa pháp 1 trong linh virc môi trirông; Quy hoch mOi
tri.rông, dánh giá tác dng mOi tmng, dánh giá môi trtrông chin lugc, k ho?ch báo
v mOi tru'ông, báo cáo khai thác nithc mtInithc ngAm, báo cáo xá thai...;
b) Tham gia kháo sat, 1p báo cáo du tu, dr an du tii, dr toán thi công, giám
sat thi cOng, các d'ir an trong 11nh vçrc nông nghip, quãn 1,2 tâi nguyen và mOi truông;
c) Tham gia tu vn quy hoch tài nguyen, mOi truô'ng, quy hoch nông
nghip nông thôn, quy hoch phát trin kinh t xä hi; Thirc hin các djch vii do
dc, thng ke, kim kê, quy hoch, k hoch st'r ding dt dai...; Xây dirng cc s
dü 1iu tài nguyen vá môi trumg;
d) Thiic hin djch vii quan trc, dánh giá hin trng tài nguyen, phân tjch
rnôi tnrè'ng (dat, nithc, không khI); Dánh giá chat 11.rçmg dt dai, tiêm näng dt dai,
thoái hóa vá 0 nhim dt dai. Phân tIch kim nghim, kháo nghim phân bón;
e) Thirc hin djch vii phân tIch thirc phm, duy'c phm, m5 phm: Dánh
giá chat 1uçng thxc phm, thüc an chãn nuOi, ch.t luçing nông san, thus' san;
Phân tIch du 1uçng hoá chit, du hrçing kháng sinh, thuc báo v thrc vat; Kiêm
djnh chit luçmg duçc phm, nguyen 1iu du?c;
1) Thirc hin phân tIch tr9ng tài, phân tIch tham chiu, t
chucmg trInh thi'r nghim thành tho và so sánh lien phông;

chüc các

g) Chü tn và thirc hin các d tài, di,r an, djch vii chuyn giao cOng ngh
và nhim vii khoa h9c cOng ngh trong và ngoài nuc thuc 1mb virc dugc giao.
5. San xut vá thuong mi boa san phm khoa hQc cOng ngh
a) To chirc san xut thir nghim, dánh giá cht luçmg san phm nghiên
ctru theo tiêu chun chat luçing cüa Vit Nam và quôc t;
b) T chirc, thirc hin dang k ban quyn khoa hc cong ngh, dang k
cht luçing, mu ma và xây dyng thuo'ng hiu san phm;
c) Ph6i hçip vOi các don vj trong và ngoài nuóc dê chuyn giao quy trInh
cOng ngh, san xut và thuong mi hoá các san phm khoa hpc cong ngh;
d) T chirc gi1i thiu quang ba, cung 1rng các san phm, mO hInh cOng
ngh cho các don vj cá nhân có nhu cu.
6. Dàoto
a) T chc/phi hp dào to, bi duö'ng ngn hn hoàn thin k' näng
ngh nghip, dào tao theo dat hang; Kim tra và cp chüng chi/chü'ng nh.n theo
quy djnh cüa pháp 1ut;
b) Cung cp chuyên gia, can b k thi4t cho các t chirc, cá than có thu cu.
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Diu 6. Quyn hn
1. Xây dirng va t chüc trin khai chin luyc, chuo'ng trInh, k hotch
vâ mvc tiêu phát trin cüa Vin trong ngn han, trung han và dài han.
2. Tham gia tuyn ch9n hoc thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh
dtxçc giao.
3. Hop tác vi các don vj và cá nhân trong vâ ngoài nuó'c cung cap các
djch vi tu vn, nghiên cü'u, bi duOng, dào tao ngn han dáp ng nhu c.0 cüa xã
hi theo diing quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa Hc vin.
4. Hç'p tác, lien doanh, nhn tài trçY tü t chrc, cá nhân; gop vOn bang
tin, tài san, giá trj quyn s hü'u trI tu d hoat dng khoa h9c Va cOng ngh Va
hoat dng san xut, kinh doanh theo quy djnh cüa pháp 1ut vâ cüa H9c vin.
5. Däng k bão h quyn sO htru trI tue; chuyn giao, chuyn nhu'çmg kt
qua hoat dng khoa h9c và cong ngh theo quy djnh cüa pháp lut, H9c vin ye
s hru tn tu và chuyn giao cOng ngh.
6. Cong b kt qua hoat dng khoa h9c và cOng ngh theo quy djnh cüa
pháp lut và cüa H9c vin.
7. Quyt djnh th chtrc b may, s ngithi lam vic, tuyn ding và k hçip
dOng lao dng vói cá nhân dê thrc hin cht'rc nàng, nhim vi Va djnh huóng
phát trin cüa Vin theo dung quy djnh cña Nhà nithc và cüa Hpc vin. Quy&
djnh thânh lap, b nhim các chrc danh lAnh dao các don vj thuc Vin.
8. Quyt djnh mirc luong, phi cp lu'ong và các ch d uu däi cii th
khác di vâi cá nhân lam vic tai Vin theo Quy ch chi tiêu ni b cüa Vin.
9. Thrc hin co ch quãn 1 tài chInh theo quy djnh hin hành cüa Nba
nithc, Hc vin và Quy ch quán 1 tâi chInh, chi tiêu ni b cüa Vin.
10. Duçyc vay vn cüa các t chüc, cá nhân d du tu mi rng san xut, nâng
cao chat luçxng các hoat dng cüa Vin và chju trách nhim trà ng vay theo quy
dnh. Quán l tài san, vt tu, và nhân hrc lao dng cüa Vin dugc Hpc vin giao
theo quy dnh cüa pháp lut và H9c vin.
lJiêu 6. Nghia vii
1. Thrc hin hoat dng khoa h9c và cOng ngh, các dch vi lien quan den
chirc näng, nhim vii dugc giao.
2. Thirc hin hgp dng khoa h9c và cOng ngh dã k kêt, nhiëm vu khoa
h9c vâ cOng ngh do co quan, t chirc có thm quyên giao.
3. Thuc hiên dan chü, bInh ding, cOng khai trong vic sü dung kinh phi
vã thirc hin nhim các nhim v1, cOng vic.
4. Bâo dam kinh phi cho hoat dng và sà dung kinh phi du tu, nhn üy
thác cho các nhim v1i dung pháp lut.
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5. Dãng k, lu'u trü và chuyn giao kt qua nghiên ciru khoa h9c và phát
trin cong ngh có sü ding ngân sách nhà nrnc.
6. Quãn 1 tài san, vat tu, vâ nhân hrc lao dng cüa Vin theo quy djnh cüa
pháp luat vâ H9c vin.
7. Bâo v lçii Ich, giü gin và phát trin thuang hiu cüa H9c vin trong
các quan h giao djch, hcp tác vOi t cht'rc, cá nhân ngoài Hc vin. Báo v igi
Ich cüa Nba nuôc Va xà hi, quyn, igi Ich hçip pháp và gitr bI mat nba nrnc cüa
Ca nhân, tt chüc trong hott dng khoa h9c cong ngh, dào to.
8. Thrc hin các nghia vi tài chInh và quân 1 theo quy dnh cüa H9c vin.
9. Thrc hin ch d k toán, thông tin, báo cáo, kim tra, thanh tra theo
quy djnh.
10. Bão v igi Ich, giü gin và phát trin thuang hiu cüa H9c vin trong
các quan h giao djch, hgp tác vri t chirc, cá nhân ngoài H9c vin. Báo v igi
Ich cüa Nhà nithc và xã hi, quyn, lçi ich hgp pháp và giü bi mat nba nuc cüa
cá nhân, t chirc trong hot dng khoa hpc cOng ngh, dào to và djch v11.
11. Thirc hin các nhim vi khác theo quy djnh cüa pháp luat và cüa
Giám dc H9c vin giao.
Chtro'ng III
TO CHC BQ MAY
Diêu 7. Co câu và to chfrc cüa Viên
Co cu t ch(rc cüa Vin bao gm: Giám dc; Phó Giám d&; Hi dông
Khoa h9c, HOi dng Chuyên gia và các t/b phn cong tác chuyên mon nghip vçi.
Diu 8. Giám dc và Phó Giám dc Viên
1. Vin có 01 Giám dc và khOng qua 02 Phó Giám dc.
2. Giám dc Vin là ngithi di din theo pháp luat cüa Vin. Giám dc và
các Phó Giám dc Vin do Giám dc Hoc vin b nhim, min nhim.
3. Nhiêm k cüa Giám dc và Phó Giám dc Viên theo nhiêm kS' Giám
dc H9c vin và có th dugc b nhim 1ti. Quy dnh v giâi thiu và b nhim,
min nhim Giám dc và Phó Giám dc Vin theo quy djnh v b nbim, min
nhiêm cüa Hoc viên.
4. Nhim vi và quyn hn cüa Giám dc Vin
a) Chi do, quàn 1 và diu hành mi hot dng Vin theo ch d thu
truo'ng;
b) Chju trách nhim trrnc pháp luat, truôc Hçc vin v hoat dng cüa
Vin theo quy djnh cüa pháp luat và Quy ch nay;
c) Quyt djnh thành lap, t chirc lai giài th và quy djnh t chirc và hoit
dng cüa các don vj trirc thuc Vin;
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d) Quyt djnh s hxçng ngui lam vic, vi trI quán i các dan vj thuc
Vin; ye tiêu chuân và tuyn diing, quãn 1, sü' dung ngui lao dng cüa Vin;
quyêt djnh bô nhim, bô nhim 1i, thuê dam nhim, min nhim cp tru1ng, cp
phó các dan vj thuc Vin;
e) Quyt djnh v mtrc luang, pliçi cp theo luçmg vâ các ch d dãi ng c
th di vri cá nhân lam vic ti Vin tuân thu Quy ch chi tiêu ni b cüa Vin;
f) Ban hânh Quy ch chi tiêu ni b, Quy ch lam vic cüa Vin theo quy
djnh cüa pháp 1ut và Hc vin;
g) Thrc hin cong tác d& ngoi di vâi các t chirc, cá nhân trong và
ngoâi nurc;
h) Mñ các nhâ khoa h9c và cong tác viên trong và ngoài nuc den Vin
lam vic theo diing quy djnh.
5. Phó Giám dc Vin gi1tp Giám dc Vin trong các linh virc cOng tác
duçc Giám déc Vin giao; duçic quyt djnh nhthig vn d thuc phm vi nhiêrn vu
dugc phân cOng và chju trách nhim truó'c Giám dc Vin ye cOng vic duçc giao.
6. Khi Giám dc Vin vng mat, mt Phó Giám dc dugc Giám doe Vin
üy quyn quân l và diu hành hot dng cüa Vin.
Diu 9. Các b phn cong tác
1. Phông Hành chinh - Tong hçp;
2. Phông Tài nguyen và Môi trumg;
3. Phông Hoá duçic và hçip chat tr nhiên;
4. Phông Phân tIch kim nghim;
5. Phông Dào to vá chuyn giao cOng ngh.
Chüe näng, nhim vi c th cüa tmg b phn chüc näng và chuyên mOn,
s lucing và ten gpi cüa các b ph.n chirc näng và chuyên mon có th thay dôi
trong qua trInh xây drng và phát trin Vin. Vic thành lap, sap nhp, giãi th, t
chuc li các t, b phn chirc nàng và chuyên mOn do Giám dc Vin quy& djnh.
Viên cht'rc và nguè'i lao dng cUa Vin thirc hin các nhim vi do Giám dOc
Vin phân cOng và chu trách nhim trtxcc Giám d& Vin, truóc pháp 1ut v thirc
hin nhim vi duçic giao.
Diêu 10. Nhãn lire cüa Viên
1. Nguè'i lam vic theo ch d hcip dng lao dng và ngthi lam vic
kiêm nhim, cong tác viên.
2. Quyn vá nhim vii cüa ngui lao dng trong Vin:
a) Duçic hu&ng các quyn cüa ngui lao dng theo quy djnh cüa pháp
1ut; ducic to diu kin hpc tap, bi duO'ng, nâng cao trinh d;
b) IEXrqc dánh giã, phân loi hang näm v vic thrc hin nhim vii cüa
mInh; duçc xét thi dua, kEen thu&ng theo quy djnh;
c) Thrc hin ni quy, quy ch, quy dnh cüa Vin, H9c vin va cüa Nba nrnic;
d) Hoàn thành nhim v chuyên mon và các cOng vic dugc giao;
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e) Tham gia gop kin vâo vic phát trin Vin, H9c vin; tham gia xây
dirng các ni quy, quy ch& quy djnh và giâi quyt nhtrng vn d có lien quan,
tham gia dánh giá kt qua hot dng cüa Vin, Hc vin;
f) Ngui lao dng theo dánh giá, phân loai hang nàm không hoàn
thành nhim vii, hoc vi phm pháp lut, k lut lao dng bj xem xét, xir l,2
theo quy dnh;
g) Bâo v 1çi Ich, giü gin và phát trin thuang hiu cüa Hpc vin trong
các quan h giao djch, hçip tác vth t chiirc, Ca nhân ngoài Hc vin. Bâo v igi
Ich cüa Nba nrnic vâ xä hi, quyn, igi Ich hcip pháp và giCr bI mt nhà nithc cüa
Ca nhân, t chüc trong hott dng khoa h9c cong ngh, dào tto.

CO S

Chtro'ng IV
ViT CHAT, TAI CHINH

Diu 11. Quãn 1 tài chInh và tài san
1. Vin xây drng k hoach ci th to ngun kinh phi theo nguyen tc "1y
thu bü chi" nhrn duy trI các hot dng cüa Vin.
2. Vin quãn l thu, chi tü các ngun tài chinh cüa Vin duçc thrc hin
theo các quy dnh cüa Nhà nrnc, cüa H9c vin và cüa Vin; thrc hin nghia vli
np ngân sách nhà nuc, trIch 1p các qu5 và thrc hin ch d k toán, tài
chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa Hc vin.
3. Vin thgrc hin co ch quàn 1 và sir dyng tài san theo các quy djnh cüa
Nba nuóc, cüa H9c vin vâ ciia Vin.
Diu 12. Nguôn tài chInh cüa Vin
Ngun tài chinh cüa cüa Nba rnthc, cüa H9c vin vâ cüa Vin gôm các
nguôn sau:
1. Ngun tài chinh do ngân sách nhà nrn9c cp (nu co).
2. Kinh phi ti'r các d tài, chuang trInh nghiên cCru và kinh phi tr các hot
dng dào tao, bi duO'ng, nghiên ct'ru khoa hoc, chuyn giao cong ngh và các
hot dng dch vii khác theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Các ngun tài tro, viên tro, qua biu, tang, cho cüa các don vj, to chirc,
Ca nhân trong va ngoâi nuó'c theo quy djnh cüa pháp lut.
4. Các ngun tài chInh hgp pháp khác.
Diu 13. Các khoãn chi cüa Vin
Các khoân thu ciia Vin sê dugc si.r diing vào các mvc dIch sau:
1. Trâ tin luong, tin công, thu lao, dóng bào him bt buc cho ngui
lao dng lam vic trong Vin.
2. Chi phi hoat dng cüa Vin.
3. Mua sm, thuê các phuong tin vt cht - k5 thut cn thit cho hot
dng cüa Vin.
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4. Các khoân chi khác theo quy djnh hin hành cüa pháp 1u.t.
5. Thirc hin trIch 1p các qu5 theo quy djnh.
Diêu 14. Tài san cüa Viên
1. Tài san cüa Vin duqc H9c vin Nông nghip Vit Nam giao Va CaC
tâi san khác du'çic Vin t1r trang bj d phiic vi nhu cu hot dng cüa Vintheo
quy djnh cüa Hpc vin Va các quy djnh cüa Nba rnthc v du tu, quân 12, sü'
dung tâi san, ca s& vt cht. Chju trách nhim quân 1 các 1oi tài san và kiêm ké
tài san theo quy djnh hin hành cüa Nba nuâc và cüa H9c vin.
2. Các kt qua nghiên cü'u khoa h9c và phát trin cong ngh Va CaC tài san
trI tu khác hInh thành tr ngun vn tçr dtu tu cüa Vin thuc quyn sô htru ciLia
Vin và ducyc bâo h quyn s& hüu trI tu theo quy djnh ciLia pháp luât.
3. Các tài san và ngun thu chInh ciLia Vin duçic hInh thành nh&m phic
vi các mc dIch phü hçip vi Quy ch t chiLrc và hoat dng ciLia Vin theo quy
djnh ciLia pháp lut. Trong mçi tru&ng hçp không duçc chuyn thành s hu cá
nhân duâi moi hinh thüc.
Chtro'ngV
GIA! THE
Diêu 15. Giãi the
Vin giài th trong các trrnYng hçip sau:
1. Tir nguyen chm diLrt hot dtng.
2. B thu hM giy chüng nhn däng k khoa hçc và cOng ngh.
3. Hott dng khOng có hiu qua, không có khã näng thrc hin chirc näng
nhim v ciLia Vin trong thi gian dài.
4. Vi phm quy djnh, quy ch ciLia H9c vin dn mirc phài giài the.
5. Vi phm pháp lut dn miLrc phâi giãi th.
Hyc vin së xem xét quyt djnb vic dInb chi hot dng hoc giãi th Vin.
Trong trueing hçip giâi th, Vin sê thirc hin theo diing quy djnh ciLia Nba nuâc và
ciLia H9c vin. Toàn b các tài san ciLia Vin sau khi thanh toán các khoân cong ng và
dóng gop ciLia các thành viên (nu có), së duçic trao li cho H9C vin.
ChtrongVl
QUAN HE CONG TAC
Diu 16. Quan h ni bi trong Vin
1. Vin hoit dng theo ch d thu trung.
2. Các t, b phn trong Vin có chüc nãng tham muu và giiLtp Giám
dC Vin diu hành và trin khai các hot dng ciLia Vin theo tiLrng linh V1rC
duçic phân cOng. Quan h giüa các t, b phn trong Vin là quan h ngang
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cp. Các t, b phn trong Vin phi hcip hot dng d thirc hin tM nhim
vi thrD'c giao.
Biêu 17. Quan h gilra Vin vri H9c vin
1. Giám dc Vin chju sir chi dto trirc tip cüa Giám dc H9c vin ye
mpi hot dng cüa Vin.
2. Quan h gica Viên vi các dan vj thuc, trirc thuc H9c vin là quan
h dng cp, ph& hçip hot dng nhm thirc hin nhim vii ducic giao.
3. Truè'ng hçip không thng nht trong qua trInh phi hçip thirc hin nhim vi
vi các dan vi thuc, truc thuôc H9c vin, c..n xin kin cüa Giám dôc Hc vin.
Chtwng VII
CHE BQ THÔNG TIN BAO CÁO VA K

LUiT LAO BONG

Diéu 18. Ch d thông tin
Vin có trách nhim thirc hin ch d thông tin, báo cáo theo quy djnh
cüa H9c vin và các ca quan, t chirc có lien quan v các hot dng cüa Vin
theo chrc nàng, nhim vii dugc giao.
Biu 19. Chê d báo cáo
1. Thixc hin báo cáo chuang trInh cong tác tháng, qu, näm và các báo
cáo dt xut cho Hc vin theo quy dnh.
2. Phó Giám dôc Viên báo cáo Giám dc Viên:
a) TInh hInh thiic hin nhng cong vic thuOc linh virc ducic phân cOng
phi trách, nhQ'ng vic cn xin kin cüa Giám dôc Vin;
b) Ni dung và kt qua các hi nghj, cuc h9p khi Giám dc Vin üy
quyn tham dir hoc chi do các hi nghj, cuc h9p do.
3. Các t, bô phn báo cáo Giám dc Vin:
a) TruO'ng t, b phn thuc Vin phãi thrc hin ch d thông tin báo cáo
Giám dc Vin theo quy dnh cüa Vin;
b) T trithng/Tnring phOng Hânh chInh - K toán tng hçp cüa Vin có
trách nhim hung dn, theo dOi, don dc các t& b phn thirc hin nghiêm tüc
ch d thông tin, báo cáo và t chrc khai thác thông tin phic vii sir chi do diêu
hànhcüaGiámdcViên.
Biu 20. Ch d k luât lao dng
NgtRi lao dng cüa Vin phâi thirc hin nghiêm chinh các quy djnh v
ch d k' lut lao dng, bao gèm:
1. Nghiem t1ic chip hành su' diu dng, phân cong nhim vii cüa Giám
dc Hoc yin, Giám dc Viên.
2. Bào dam hoàn thành chic trách, nhim v, không trn tránh trách
nhim dugc giao.
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3. Không ti& l thông tin lien quan dn các hott dng, các chtro'ng trInh
cong tác cüa Vin khi chua duçic sir dng cüa Giám doe Vin.
4. Sir ding có hiu qua thai gi lam vic, có mt diiing gRi ti Vin
theo quy djnh. Không sü dçing thi gian lam vic cüa Vin d lam vic
riêng. Không di muon, v srm, tr tp gay mt trt tr trong Vin, Hc vin.
5. Khi tham gia các cuc h9p phài th hin thai d nghiêm tüe, phát biu
kin phâi trên tinh than xây dçrng, không lam vic riêng trong gR h9p. Trithng
hgp cO nhim v1i dt xut khOng th tip tic tham di,r cuc h9p, phãi báo cáo và
duçic sr dng cüa chü t9a cuc h9p.
6. Trong quan h cong tác phài tuân thu thir bc hành chInh, chip hành
quy ch lam vic và th hin rö chInh kin cüa cá nhân, cp duii phâi nghiêm
t11c chip hành kin chi do ciia cp trên.
7. Không duc ti,r bO vic; nghi vic riêng phái báo cáo theo quy djnh;
khi di ra ngoài Vin trong giè' lam vic phái báo cáo rO l do và ducic su dng
cüa Giám dc Viên.
8. Không ducc tir dua khách vào noi lam vic.
9. Thirc hin nghiêm quy dnh v van hóa cong s và các ni quy, quy
ch, quy djnh khác v trách nhim, nghia v cüa ngi.thi lao dng vâ nhting diu
ngithi lao dng không ducc lam.
Chtrffng VIII
IMEU JUIOAN THI HANH
Diu 21. Hiu lirc thi hành
1. Quy ch nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k ban hành.
2. Nhng ni dung khác có lien quan dn to chüc và hot dung cüa Vin
không dugc nêu ti Quy ch nay thI áp diing theo các quy djnh pháp lut khác
lien quan hoc Giám dc H9c vin xem xét quyt dtnh.
3. Trumg hçip các van bàn dn chiu tti Quyt djnh duçc süa d&, b sung
hoc thay th thI thirc hin theo các van bàn mi do.
4. Trong qua trInh hot dng, Quy ch nay có th du9'c sua d&, b sung
phu hop vâi diu kiên thirc t. Viêc sua di, b sung Quy ch do Giám dOe H9c vin
NOng nghip Vit Nam quyt dnh trên co sO' d nghj cüa Giám dc Vin./.
IJOC
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