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QUYET DNH
Quy dlnh v trI, chfrc nãng, nhim vi, quyn hn
Va co' câu to chfrc cüa Viên Sinh vat cãnh

GIAM JJOC HOC VIN NONG NGHI1P VIIT NAM
Can c Quyê't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cia Thu
tu'áng ChInh phi vê vic thành 1p HQC vin NOng nghip Vit Nam trên cci so' to'
cht'c igi Tru'O'ng Dgi hQc Nóng nghip Ha Nçi,
Can ct' Quye't djnh so' 873/QD-TTg ngOy 17 tháng 6 nàm 2015 cua Thu
tu'óng ChInh phi phê duyçt d an thI die2m doi mó'i ccx ché' hogt d5ng cia HQC vin
Nông nghip Vit Nam giai dogn 2015-2017;
Can ct' Quyê't djnh so' 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nám 2014
cla B5 tru'O'ng Bç3 NOng nghip và Phát trié'n nOng thôn quy djnh chik näng,
nhiêm vy, quyn hgn và co' cd'u to' chu'c cia HQC vin Nóng nghip Vit Nam,
Can cu' Quy ché' To' chz'c và ho gt dç3ng cia HQC vin NOng nghip Vit
Nam du'çic ban hành kern theo Nghj quyê't so' 42/HDHV-QN ngày 12 tháng 10
nám 2020 cia Hç5i do'ng HQC vin Nóng nghip Vit Narn;
Xét d nghj cza Giárn ddc Vin Sinh vt cânh (tgi TO' trinh so' 01/TTr-SVC
ngày 14 tháng 6 nárn 2021) và theo d nghj c2a Tru'O'ng ban To' chi'c can bç5
(tgi TO' trInh so' 193/TTr-TCCB ngày 15 thOng 6 näm 2021).
QUYET DNH:
Diu 1. V trI và chfrc náng
1. Vin Sinh 4t cânh là don vj thuc H9c vin Nông nghip Vit Nam
(sau day gi chung là Hçc vin), có con du và tài khoàn riêng m ti Kho bc
Nhà nuâc và ngân hang d thc hin các giao djch, cong tác chuyên mon theo
quy djnh cüa pháp 1ut và cüa H9c vin, hott dng trong 1mb virc nghiên ciru
khoa h9c, dâo tto và bi duô'ng ngn hn, cung cp dlch vii tu v&n v các linh
we hoat dông chuyên mon cüa H9c vin theo Co ch tir dam bão chi thuô'ng
xuyên, htch toán phi thuc, t1r chu trách nhim truó'c Nhà nrnc và Hçc vin v
các hot dng theo chüc nãng và nhim vi duçc giao.

2. Viên Sinh vt cãnh (sau dày goi chung là Vin) có chi'c näng:
a) Nghiên cru vâ chuyii giao cong ngli trong linh vrc sinh vt cánh clio
CC co' quan, to chñ'c và các cá nhân có nhu cu.
b) Dào t?o, bi duO'ng, tap hun ngn han trong linh vrc sinh vt cánh
cho c quan, tO Chu'c và các cá nhân có nhu cu. Tham gia dào tao dé cap van
bang tñ' trInh d trung Cap trO' len.
c) Hp tác vi CáC Co quail, cac to chrc, các cá nhân trong và ngoài nu'ó'c
ye dào tao, nghiên ciru khoa hoc và chuyên giao cOng nghê trong ilith vrc sinh
vat cành.
3. Ten tO chuc:
a) Ten vit dy dü bang ting Vit: Vin Sinh vtt cánh.
b) Ten giao djch quc t b.ng ting Anh: Institute of Ornamental
Oganism SCience. Ten viêt tat là: TOOS
4. Tri.i so' chInh cua Viên dt tai: Hoc viên NOng nghip Vit Nam, Thi
trân Trâu QuSi, Huyn Gia Lam, Thành phO Ha Ni.
Diêu 2. Nhim viii và quyn hn
1. PhIC vI COng taC dào tao, nghien cu'u khoa hpc, chuyen giao cOng
ngh và caC djch vii khác cña HQC viên.
2. To chiirc thuc hin CáC chü'c nang du'ç'c neu tai Khoän 2 Diêu 1 cüa
Quyt dinh nay.
3. Xây dirng Va tO chu'c trien khai chiCn lu'cic, cllu'o'ng trjnh, kë hoach và
muc tiêu phát triên cOa Vin trong ngän han, trung han và dài han.
4. Thu thp, báo tn nguOn tài nguyen sinh vat canh (thuc vat, dng vat,
dng vt thuy sinh, dá Canh, g hia và tinh vt canh...) lam canh.
5. Nghiên cru nhân giOng, k' thut nuOi, trOng sinh vt canh cO giá trj
theo nhu cau th1 tru'O'ng. Xây dijng, phát triên Va chuyen giao mO hlnh sinh
vat Canh.
6. Dào tao, bOi di.thng, tp hun, Cap chu'ng clil/Chung nhn ye lmh vrc
sinh vat cánh.
7. H trG hinh thành và gal-i kêt vó'i doanh nghiep khoa hçc cOng ngh,
doanh nghip Spin-off dt tai Hoc viên dC hoat doug nghiCn cuiru, dào tao và
chuyên giao. Các boat dOng kinh doanh, thu'o'ng mai boa san phâm du'ç'c thi'c
hin thông qua các spin-off.
8. Chü tn, tO chü'c thirc hin các du' an trong nuó'c, quc t ye dào tao và
tap hu.ii thuôc 111111 vu'c sinh vat cánh.
9. Chü tn và phi hçp vó'i các t chO'c, don vi, Ca nhan có lien quai trien
khai thirc hiën nhiëm vi khoa hçc cOng ngh các cp dup'c giao tbeo dung quy
dinh cüa Nhà nu'O'c và Hoc viên.
10. Nghiên cru, xây dung và phát tnen mo hInh sinh vt canh phu hp'p tai
các viing sinh thai.
2

11. To chile k9 kêt hop dOng chuyên giao cOng nghê vói các dja phu'o'ng,
tO chile, Ca nhân trong linh vrc sinh vt cãnh.
12. lu vn kin trñc phong cânh vâ cânh quail, quy hoich thiêt kê các mO
hInh sinh vat cánh, sinh thai du lich, cãnh quai' cOng viên duOng phO.
13. Hçp tác vi các do'n vi vã cá nhân trong Va ngoài nu'ó'c cung Cap CaC
dich vu tu van, ngliiên cilu vá chuyn giao cOng ngh, dño tao, bOi du'O'ng ngän
han dáp ilng nhu cu cüa xã hOi v ITnh vrc sinli vt cánh theo dOng quy djnh.
14. Hop tác, lien doanh, lien kêt, nhân tâi tro tO tO chile, Ca nhân; gop vOn
bAng tin, tâi san, quyn s hüu ti-I tue trong hoat dng nghiën cru khoa h9c,
dao tao, bi thrOng theo dung quy dinh.
15. Iharn gia tuyén chon hoäc thuc hiên nhiêm vu ldioa hoc Va cOng ngh
duçc giao.
16. Báo h quyn so' hOit tn tuC; chuyen giao, chuyen nhup'ng ket qua
hot dông khoa hoc và Cong nghe theo quy dnh eua pháp lut, Hpc vin ye sO
hüu trI tu và chuyen giao Cong ngh.
17. Cong hO kêt qua hoat dOng khoa hpc và cong ngh theo quy djnh cua
pháp 1ut vO cua Hçe vin.
18. Dixc vay vOn cüa cae tO Chile, Ca iilian de dãu tu m rng san xuât,
nang eao chat lu'ong cac hot dông cOa Viën va chiu trach nhiCm trä nç vay theo
quy djnh.
19. QuyM dnh to chile bô may, so nguOi lOrn viec, tuyn ding và k' hpp
dng lao dng vO'i Ca nhân dê thirc hin chile rläng, nhiêm vu và djnh huóng
phát tnin eOa Viên theo dng quy djnh cua Nba nu'Oc vá cua Hpc vin. Quyt
djnh thành lap, sap nhap, giái the và bO nhiem, mien nhiem cac chilc danh lãnh
dao các do'n vi thuOc Viên.
20. Quyêt dinh mile luong, phi cap lu'o'ng va các chê d uu dãi ci the
khác di vOi cá nhân lam viêc tai Viên theo Quy ch chi tiêu nôi ho cila Viên
sinh vat canh.
21. Thuc hiCn co ch quán 1 tài chInh theo quy djnh hin hành cüa Nhà
nuóc, Hoc viên va Quy ch quail i tái chinh, clii tiCu ni bO cOa Vin.
22. Quán l tot tài san, vat tu', tiên von, lao dOng cOa Viên du'c Hçc vin
giao theo dOng quy djnh.
23. Báo ye lo'i ich, gii gin và phát tniên thuoilg hiu cOa H9c vin trong
eác quan h giao dich, hop tác vó'i t chile, cá nhãn ngoOi Hçc viên. Báo v ipi
ich cOa Nha nu'o'c và xa hi, quyn, lGi ich hcp pháp va giO' bj rnt nha nuóc cOa
Ca nhan, to chñc trong hoat dng khoa lice cOng ngh, dào tao.
24. Thue hiCn e1i dO kê toán, thOng tin, báo cáo, kiêm tra, thanh ti-a theo
quy djnh.
25. Ihuc hiCn các nhiêm vii ldiác theo quy dnli cila pháp lut và cOa
Giám dc Hçe viCn giao.
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Diêu 3. To chü'c và hot dng cüa Vin
1. Lãnh do Vin grn 01 Giárn dOe và 02 Phó Giárn dOe.
2. Giám dc Viên do Giárn dc Hoc vin quyM djnh bO nhirn theo quy
djnh cña pháp Iutt vâ quy djnh cua Hpc vin.
3. Phó Giám dc Viên do Giárn dOe Hoc vin quyêt djnh b nhirn theo
quy djnh cüa pháp lut và quy djnh cüa Hoc vin trêri co' sâ dé xuât cña Giárn
dc Viên.
4. Giárn dc Vin diu hành chung boat dng eta Vin, chju tráeh nhirn
trmcc Giárn dc I-Icc vin và tnró'c pháp lut v boat dng cüa Vin; sap xêp các
b rnOn, phOng, to cOng táe va ngu'O'i lao dng phii ho'p vói nhirn vi du'c giao.
5. PhO Giárn dc Vin giip Giárn doe Vin ph trách, theo dOi, chi dao
niit sO rnt cOng táe theo six phân cOng eüa Giárn dOe Vin và chju trách nhirn
trne Giám doe Vin, tru'e pháp lut v nhiêrn vv du'p'e phân cOng.
6. Các b phn eh1re näng, ehuyên mOn nghip via:
a) Bô mon Hoa cay cánh.
b) Bô mon Dng vt cánh.
c) B mOn Sinh vt cánh thüy sinh.
d) PhOng ilij tru'mg, dào tao vâ chuyên giao.
e) PhOng Hành chinh - K toán.
Chire näng, nhirn vi cii th eña ting b phin chirc nàng và chuyên mOn,
so 1ucYng và ten goi cüa các bô phân chirc näng và chuyên mOn có the thay dôi
trong qua trInh xây dv'ng và phát triên cüa Viên. Viêc thành lap, sap nhãp, giái
th, t chrc Iai các t, bô phân chrc nãng Va chuyên mOn do Giám dc Vin
quyêt dinh.
7. Viên chñ'c và ngui lao dng cüa Vin thire hin các nhirn vi chuyên
mOn do Giám dc Vin phân cOng và chju trách nhim tru'ó'c Giám dOe Vin,
tnrcc pháp lut v thirc hin nhirn vi du'cc giao.
Diêu 4. Hang närn, Viên có nghia vu trIch np tài chInh ye Hçc vin theo
co ch dc thñ/dc bit do Giárn dc Hoc viën quyt djnh.
Diêu 5. Quyêt djnh nay có hiu lkrc thi hànli kê tir ngãy k.
Diu 6. Chánh Van phOng Hçc vin, Tru'ó'ng ban TO chiii'c can b, Tru'd'ng
ban Tài chInh và Kê toán, Giám dc Viën Sinh vât-'T' p
g các dan vj, các
cá nhân có lien quan chju trách nhiêrn thi hành
dinh ii
IVo'i n/i lii:
IY(t
NONG NGHI P

- Nhu' Diêu 6;
- Bô NN và PTNT (dê b/c);
- Lu'u: VT,TC,LT(7).

VIET N

Nguyen hj Lan
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