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Ha Nói, ngày 18 tháng 5 nám 2022

BO NONG NGHIEP VA PTNT

QUYET DNH
V vic nâng bc hrrng di vil'i viên chile
GIAM DOC HOC VI1N NONG NGHI1P VIET NAM
Can c& Nghj djnh s 204/2004/ND-CF ngày 14 tháng 12 nám 2004 cia ChInh
phi v chè dç5 tin iwong dôi vái can bç5, cong chic, viên chi'c và ly'c lwçng vu trang
dã dwctc sira ddi, b sung tgi Nghj djnh sO' 76/2009/ND-CF ngày 15 tháng 9 nám
2009, Nghj djnh sO 14/2012/ND-CF ngày 07 tháng 3 nám 2012; Nghj djnh sO
17/2013/ND-CF ngày 19 tháng 02 nàm 2013 và Nghj djnh so 117/2016/ND-CF ngày
21 tháng 7 nàm 2016 cza ChInhphz;
Can cii' Quyê't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cia Thi
twang ChInh phz ye vic thành lçp HQC vin Nông nghip Vit Nam trên ccr sO' tO
ch&c igi Tru'&ng Dgi hQc Nông nghip Ha Ni,
Can c& Thông tu' so' 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 nám 2013 cüa Bô
tru'O'ng Bó N5i vy hu'ó'ng dan tIc hin chê dç5 nâng bc lu'o'ng thu'O'ng xuyen và
nâng bçc lwo'ng trwó'c thai hgn dOi vài can b, cOng cht'c, viên chic và ngwO'i lao
d5ng và Thong tu' sO 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 nám 2021 cia Bó trzthng
Bç5 Nç5i vy tha dOi, bO sung chê dç5 náng bac lwo'ng thw&ng xuyên, nâng bc lwong
tru'ó'c thO'i hgn và ché d5 phy cap thám niên vu'crt khung dOi vó'i can bç5, cOng chi'c,
viên cht'c và ngu'O'i lao c45ng;
Can cü' Quyé't djnh so' 3604/QD-BNN-TCcB ngày 06 tháng 9 nám 2017 cña
Bó tru'O'ng Bó NOng nghip và Phát trkn nOng thOn ye vic phân cap vic quyêt
djnh thy'c hin chl dç3 tin luring dOi vO'i HQC vin Nóng nghip Vit Nam,
Xét d nghj cita Chz tjch H5i ddng Lu'ong HQC vin và theo d nghj ci'ia TrwOng
ban TO' ch&c can bç5.
QUYET DNH:
Diu 1. Nâng bc lumg di vOi bà Nguyn Thj Thüy, K su (ma s
V.05.02.07), cong tác tai Khoa Nông hoc, tr bc 8, h so luo'ng 4,65 len bc 9, h so
lixo'ng 4,98 ké tir ngày 01 tháng 5 näm 2022.
Diu 2. Chánh Van phàng Hçc vin, Trithng ban To chüc can b, Truâng
ban Tài chInh và Ké toán, Trithng các dcin vj lien quan và bà Nguyn Thj ThUy chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Ncri nhân:
- Nhi.r Diêu 2;
- B NN và PTNT (dé b/c);
- Lixu VT, TC.LT(1O)

