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GIAM DOC HQC YIN NONG NGHIP VIET NAM
Can ci Quylt djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 näm 2014 cña Thz
tu'óiig ChInh phi ye vic thành 1p HQC vin NOng nghip Vit Nam trên cci sO' tO
chz'c igi Tru'O'ng Dgi hQc NOng nghip Ha N(51,
Can th Quylt djnh so' 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nám 2018 cia Thi
tu'óvzg GhInh phi quy djnh tiêu chuán, thz tyc xét cOng nhn dgt tiêu chuán và hO
nhim chi'c danh giáo su', phó giáo su', thu tyc xét hüy hO cOng nhn chu'c danh va
mien nhim ch&c danh giáo su', phó giáo su';
Can c' Quyê't djnh so' 1026/QD-BNN-TCGB ngày 13 tháng 5 nàm 2014 cia
BO trwwig BO NOng nghiep va Phat triên nOng thOn quy dinh chu'c nàng, nhiêm vu,
quyên hgn và cci cáu to chu'c cia HQC vin NOng nghip Vit Nam;
Can c& Quy chê TO ch&c và hogt dç5ng cüa HQC vin NOng nghip Vit Nam
du'crc ban hành kern theo Nghj quyêt sO 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nám
2021 cua Hç5i dOng HQc vin NOng nghip Vit Nam,
Xét dé nghj cua 136 mOn HOa sinh - COng ngh sinh hQc thy'c pMm, Khoa C'Ong
ngh thic phárn, H5i dOng xét hO nhim ch&c danh giáo su', phó giáo su' và theo dê nghj
clia Tru'Ong ban TO chü'c can b.
QUYET DNH:
Diu 1. B nhim có thè'i hin bà Nguyn Thj Lam Doàn, sinh ngày 01/11/1977,
Tiên si, Giàng viên chInh, Khoa Cong ngh thirc phâm vào chüc danh Phó Giáo su
ngành Nông nghip tai B mon Hóa sinh - Cong ngh sinh hçc thirc phâm, Khoa
Cong ngh thirc phâm, H9c vin Nông nghip Vit Nam.
ThYI hn b nhim là 05 11am, kê tir ngày Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành.
Diu 2. Quyn và nghTa vii cüa bà Nguyn Thj Lam Doàn duçc thirc hin
theo quy djnh hin hành.
Diu 3. B mon Hóa sinh - COng ngh sinh bce thirc phm và Khoa Cong ngh
th1rc phâm có trách nhim giao nhim vi và dánh giá vic hoàn thành nhim viii cüa bà
Nguyen Thi Lam Doàn theo quy djnh hin hành.
Diu 4 Quyêt dinh nay co hiêu lire thi bath kê tix ngay ky
Then 5. Chanh Van phong Hc viçn, Tnrcmg ban To chuc can bç, Truang ban
Tài chInh và Ké toán, Tnrâng các dan vj lien quan và bà Nguyen Thj Lam Doàn chju
trách thim thi hành Quyêt djnh này./.
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