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QUYET DNH
V vic b nhim chfrc danh Phó Giáo sir

GIAM DOC HQC VIN NONG NGHIP VI1T NAM
Can ct Quye't djnh sd 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 näm 2014 cia Thz
tithng ChInh phi ye viçc thành 42p HQC vin Nông nghiêp Vit Nam trên cc' s& to
chz-c igi TrzcOng Dqi hQc NOng nghip Ha Nç3i;
Can cz'r Quylt djnh sá 873/QD-TTg ngày 17 tháng 6 nám 2015 cza Thz
tuOng ChInh phi phê duyçt dê an thI diem dOi mài cc' chê hogt dç3ng cüa HQC vin
Nông nghip Vit Nam giai dogn 2015-2017;
Can c& Quyét djnh s6 37/2018/QD-TTg ngày 3 1/8/2018 cia Thi ttthng
ChInh phz quy djnh tiêu chuán, thi tyc xét cong nhan dgt tiêu chuán và bO
nhimchik danh giáo sit, phO giao sit, thi tyc xét hüy bO cong nhn chzc danh
và mien nhim chzc danh giáo sit, phó giáo sir;
Can cz Quyet djnh sO' 1026/QD-BNN-TCcB ngày 13 tháng 5 näm 2014
cia Bô frzthng Bó NOng nghipvà Phát triên nOng thOn quy djnh chz'c náng,
nhim vy, quyén hgn và cc' cáu to chi-c cza HQc vin Nông nghip Vit Nam,
Xét d nghj cza Bç$ mOn C/ian nuOi chuyên khoa, Khoa Chàn nuOi, Hç3i dOng
xét bO nhiçm chzc danh giáo sir, phO giáo sit và theo dê nghj cza TrwOng ban To
ch&c can b5.
QUYET DJNH:
Diu 1. B nhim cO thi han ông Tr.n Hip, sinh ngày 28/03/1976,
Tiên si, Giãng viên chInh, HQC vin Nông nghip Vit Nam thuc B Nông nghip
và Phát triên nông thôn vào chi.'rc danh Phó Giáo su ngành Chàn nuôi t?i B mon
Chän nuôi chuyên khoa, Khoa Chàn nuOi, Hçc vin Nông nghip Vit Nam.
Th&i hn b nhim là 5 näm, k t1r ngày Quy& djnh nay có hiu 1iic thi hành.
Diu 2. Quyn và nghTa v11 cüa ông Tr&n Hip &rqc th%rc hin theo quy
djnh hin hành.
Diu 3. Bô mon Chän nuôi chuyên khoa và Khoa Chän flÔ CO trách
nhim giao nhim vi và dánh giá vic hoàn thãnh nhim vii cUa ông Trân Hip
theo quy djnh hin hành.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành kê ti'r ngày k.
Chánh Van phOng H9c vin, Tru&ng ban To chü can b, Tru&ng ban Tài
Hip chju trách
chInh và Kê toán, Tru&ng các don vj lien qm
Lj
nhim thi hành Quyêt djnh này./.
Noinhin:
- Nhu Dieu 4;
- B GD và DT (d báo cáo);
- B NN và PTNT (ct báo cáo);
- Urn: VT,TCCB, HS, LT(1O).

