BQ NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIIP VI]T NAM

CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIIT NAM
lJôc lap - Tir do - Hnh phüc

S: 980 /QD-I-IVN

Ha Nói, ngày 02 tháng 03 nàrn 2021

QUYET D!NH
Vê vic nâng bc ltro'ng trtró'c thôi hn dôi v(ri viên chu'c
1p thành tIch xuât sac trong thirc hin nhim vi, clii tiêu nàm 2020
GIAM DOC HQC VIN NONG NGHI1P VI1T NAM
Can ci' Nghj djnhso' 204/2004/ND-C'F ngày 14 tháng 12 näm 2004 cia
ChInh phii ye ché dçä tiên iwong dôi vó'i can bç, cong cht'c, viên chz'c và ly'c
lu'çing vi trang dâ dwçrc tha dOi, hO sung tii Nghj d/nh sO 76/2009/ND-CF ngày
15 tháng 9 nárn 2009; Nghf dlnh sO 14/2012/ND-CF ngày 07 tháng 3 nám 2012
và Nghj d/nh sO 17/2013/ND-CF ngày 19 tháng 02 nàm 2013 cia ChInhph
Can ct'c Quyé't dinh sO' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cvia Thi'i
tw5ng ChInh phz ye vic thành 1p HQC vin NOng nghip Vit Nam trên ca so to
chc lçii Trtcàng Di hQc NOng nghip Ha Nç5i,
Can ct' Quye't d/nh sO' 3604/QD-BNN-TCGB ngày 06 tháng 9 nárn 2017
ca Bç5 trwàng B5 NOng nghiêp và Phát triên nOng thOn ye vic phán cap vic
quyêt djnh thirc hin ché d5 ti&n lu'o'ng dOi vO'i HQc vin NOng nghip Vit Nam,
C'án ct' COng vánsO' 1232/BNN-TCC'B ngày 02 tháng 3 ncm 2021 czta Bç5
NOng nghiêp vO Phát triên nOng thôn ye vic nâng bc iwang trwOc thai hn dOi vói
viên chi'c giIb cht'c danh giOng viên cao cap (hing I,) do 1p thành tIch xuát sac,'
Theo d ngh/ cña Tru'O'ng ban TO' cht't'c can bç,
QUYET 1JNH:
Bilu 1. Nâng bc lu'cmg trithc thi htn do 1p thành tIch xut sc trong
thrc hin nhim v, chi tiêu nàm 2020 dôi vi bà Lê Ng9c Anh, Phó Giáo su, Tiên sT,
Giãng viên cao cap (ma so V.07.0 1.01), cong tác ti Khoa Nông h9c, ti bc 1, h sO
luo'ng 6,20 len bc 2, he so luang 6,56 ke tü ngày 17 tháng 7 näm 2020.
Thi gian xem xét nâng bc luong 1n sau k tir ngày 17 tháng 7 näm 2020.
Diêu 2. Chánh Van phông H9c vin, Truô'ng ban T chrc can b, Tru'O'ng
ban Tài chInh Va Kê toán, Trueing các don vj lien quan và bà Lê Ngçc Anh chju
trách nhirn thi hânh Quyêt djnh nay.!.
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