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

GIAM IJOC HOC VIN NONG NGHIP VIET NAM
Can c& Quylt djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 näm 2014 cia Thi
tu'ó'ng ChInh phi ye vic thành 1p HQC vin Nông nghip Vit Nam trên cci sO' tO
chz'c igi Tru'O'ng Dgi hQc NOng nghip Ha Nç3i,
Can c& Quylt djnh sO' 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 näm 2018 cña Th
twang ChIn/i phü quy djnh tiêu chuán, thi 4w xét cOng nhn dgt tiêu chuán và bO
nhim ch&c danh giáo su', phó giáo su',' th tyc xét hzy bO cOng nhçn chi'c danh và
mien nhim chü'c danh giáo sir, phó giáo sw,
Can c& Quyet djnh so' 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nám 2014 cüa
Bó tru'O'ng Bô Nông nghip và Phát trién nOng thOn quy djnh chic nàng, nhim vy,
quyên hgn và cci cáu tO ch&c cza HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Can c& Quy ché' To' ch&c và hogt dç3ng cia HQC vin NOng nghip Vit Nam
du'cic ban hành kern theo Nghj quyêt sO 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nám
2021 cüa H5i dOng HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Xét dê nghj czla Bô mOn Cay iwong thcc, Khoa NOng hQc, H5i dOng xét bO nhim
chi'c dan/i giáo sir, phó giáo sir và theo dê nghj cüa Tru'Ong ban TO chi'c can bç5.
QUYET D!NH:
Diu 1. B nhim có thñ hn ông Nguyn Vn Lc, sinh ngày 10/12/1983,
Tiên sT, Giãng viên chInh, Khoa Nông h9c vào chi'rc danh Phó Giáo su ngành
Nông nghip tai B mon Cay luang thirc, Khoa NOng hçc, Hçc vin Nông nghip
Vit Nam.
Thai hin b nhim là 05 11am, k tü' ngày Quyt ctjnh nay có hiu hrc thi hành.
Diu 2. Quyn va nghTa viii cüa ông Nguyn Van Lc duqc thrc hin theo
quy djnh hin hành.
Diu 3. B mOn Cay luqng thirc và Khoa Nông h9c có trách nhim giao
nhim v11 va dánh giá vic hoàn thành nhim vii cUa ông Nguyen Van Lc theo
quy djnh hin hành.
Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu lrc thi hành ké tü ngày k.
Diu 5. Chánh Van phông Hçc vin, Tnthng ban To chirc can b, Trixâng ban
Tài chInh và Kê toán, Tnring các dan vj lien quan và Ong Nguyen V Lc chju trách
thim thi hành Quyêt djnh này./.
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