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QUYET D!NH
V vic b!i nhim chfrc danh Phó Giáo sir

GIAM DOC HOC VIN NONG NGHIP VItT NAM
Can ci Quylt a'jnh so 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cza Thi
tu'ó'ng ChInh phi ye vic thành 4p HQC vin Nông nghip Vit Nam trên cci sà to
ch&c igi Tru'ô'ng Dgi hQc NOng nghip Ha Ni,
Can c& Quyé't a'jnh sO 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nám 2018 cia Thi
tzráng ChInh phü quy djnh tiêu chuân, thi tyc xét cOng nhan dgt tiêu chuân và hO
nhiçm chi'c danh giáo sit, phó giáo sw, thi tyc xét hiy ho cOng nhçn chtc danh và
mien nhim ch&c danh giáo sit, phO giáo sw,
Can c& Quyê't djnh sO 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 näm 2014 cia
Bó trwO'ng Bó NOng nghip và Phát triên nOng thOn quy djnh chic náng, nhim vy,
quyén hgn và cci câu tO chz'c cia HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Can cü Quy chê TO ch'c và hogt d5ng cña HQC vin NOng nghip Vit Nam
du'crc ban hành kern theo Nghj quyêt sO 58]3/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nám
2021 cia Ht5i dOng HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Xét dê nghj cia Bô mOn Di truyên gióng gia sik, Khoa Chán nuOi, H($i dOng xét hO
nhim ch&c danh giáo sit, phO giáo su' và theo dê nghj cüa TrwOng ban TO chü'c can b(5.
QUYET D!NH:
Diu 1. B nhim có thñ han ông Nguyn Hoàng Thinh, sinh ngày 16/10/1979,
Tiên si, Giàng viên chInh, Khoa Chàn nuôi vào chtrc danh Phó Giáo six ngành
Chn nuôi tai B mon Di truyên giông gia süc, Khoa Chän nuôi, Hçc vin Nông nghip
Vit Nam.
Th&i h bô nhim là 05 11am, k tü ngày Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành.
Diu 2. Quyn và nghia vii cüa ông Nguyn Hoàng Thjnh duçic thirc hin
theo quy djnh hin hành.
Diu 3. B mon Di truyn ging gia süc và Khoa Chän nuôi có trách nhim
giao nhim vii và dánh giá vic hoàn thành nhim vçi cüa ông Nguyen Hoàng Thjnh theo
quy djnh hin hãnh.
Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê ti'r ngày k.
Diu 5. Chánh Van phông Hçc vin, Tnthng ban To chirc can b, Tru&ng ban
Tài chInh và Kê toán, Tnthng các &m vj lien quan và ông Nguyen Hoàng Thjnh chju
trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!.
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