BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIEP VIT NAM
S6: '

/QD-H\TN

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc
Ha Nói, ngày 26 t/iáng 02 nám 2021

QUYET D!NH
V vic bô nIiim 1i chüc danh k toán trtr&ng
GIAM DOC HOC VIN NONG NGHIP VIET NAM
Can th Nghj djnh sá 174/2016/ND-cP ngày 30 thông 12 nàm 2016 cta
Chjnh phi quy djnh chi tiêt môt so diêu cüa Lut Ice toán,
Can th Quyé't djnh s 441/QD-TTg ngày 28 thông 3 nàm 2014 cza Th
tu&ng ChInh phi ye vic thành 1p HQC vin NOng nghiêp Vit Nam trên cci so t
chi'c igi Trw&ng Dai hQc NOng nghip Ha Nç5i,
Can c& Quylt dfnh so' 873/QD-77'g ngày 17 thông 6 nám 2015 cüa Thu
tu'óng ChInh pith phê duyt dé an thI diem dOi mó'i cci ché hogt d5ng cia HQC vin
Nóng nghip Vit Nam giai dogn 2015-2017,
Can th Thông tw so' 04/2018/TIT-BNV ngày 27 thông 3 näm 2018 cüa Bó
trirOng Bó Ni v hwó'ng dan ye thám quyên, thu tc ho nhiçm, ho nhim igi,
mien nhiêm, thay the và phy cá'p trách nhim cOng vic cia kê toán trzrO'ng, phy
trách ké toán cña các dcrn vj ké toán trong lI'nh vyc ké toôn nhà nwó'c;
Can cá Quy& djnh sO' 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 thông 5 nàm 2014
cüa Bó fru'Ong Bó NOng nghip và Phát trién nOng thOn quy djnh chic náng,
nhiêm vu, quyén hgn và cci cáu tO chic cüa HQC vin NOng nghip Vit Nam;
Can ci Cong van sO' 1120/BNN-TC ngày 25 thông 02 nám 2021 cüa Bç5
NOng nghip và Phôt trién nOng thOn ye vic bó nhim igi chic vy ké toôn truthig;
Theo d nghj cüa Tru'óng ban TO' chu'c con b tqi TO trInh so' 34/7Tr-TCCB
ngày 17 thàng 02 nám 2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. B nhim lai ông Trn Quang Trung, Phó Giáo six, Tin si,
Giâng viên cao cap, gii chüc danh Kê toán tnrâng cüa H9c vién Nông nghip
Viêt Nam.
Thii hn b nhim lai là 05 näm k tir ngày 01 tháng 3 näm 2021.
Diu 2. Lixorng và các khoãn phi cap cüa ông Trân Quang Trung duc
thixc hiên theo quy dlnh hin hành.
Diu 3. Chánh Van phông Hçc vin, Trixâng ban T chüccán b, Tnrâng
ban Tài chInh và Kê toán, Tnrông các dcm v lien quan và ông Trân Quang Trung
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Ntii n/scm:
- Nhu Diêu 3;
- B NN và PTNT (de b/c);
- Ltru VT, TC,HS, LN(1O).

