BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIEP VIT NAM

CONG bA xA HO! CH1T NGHIA V!IT NAM
Doe 1p - Tip' do - Hnh phñc

S: 989 /QD-I-IVN

Ha Nôi, ngày 02 tha'ng 03 nárn 2021

QUYET DNH
V vic nâng bc liro'ng tru'ó'c thô'i htn dôi vó'i viên chñ'c
1p thành tIch xuât sac trong thiyc hin nhim vii, chi tiêu nàm 2020
GIAM BOC HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM
Can c Nghj dfnhs 204/20O4/ND-P ngày 14 tháng 12 nám 2004 ca
Chinh phz ye ché dç5 tiên lu'o'ng dôi vó'i ccn bó, cong cht"c, viên chzc vO lirc
lu'cing vi trang dd dzccic sa'a dOi, hO sung ti Nghf d/nh sO 76/2009/ND-CT ngày
15 tháng 9 närn 2009, Nghj dinh sO 14/2012/ND-CT ngày 07 tháng 3 nám 2012
và Nghj dfnh sO 17/2013/ND-CF ngày 19 tháng 02 nám 2013 cza ChInhphi;
Can c'r Quyt djnh sd 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nárn 2014 ca Thi
lu'O'ng ChInh pha ye vic thành 1p HQC vin NOng nghip Vit Nam trên cct sà tO
chi'c igi Trtcàng Dgi hQc NOng nghip Ha Nç5i;
Can ct Quyt djnh s 3604/QD-BNN-TCB ngày 06 tháng 9 närn 2017
cüa Bç5 tru'O'ng Bç5 NOng nghip và PhOt trién nOng thOn ye vic phán cap vic
quyêt djnh thrc hin chê d tién lu'o'ng dOi vó'i HQC vin Nông nghip Vit Nam;
Can ct COng van sO' 1232/BNN-TCCB ngày 02 tháng 3 nàm 2021 cva Bô
NOng nghip Va Phát trié'n nOng thOn vé vic nãng bc lwung tru'ó'c thai hgn dOi vo'i
viên cha'c gil? chzc danh giOng viên cao cc'p (hing I) do 1p thành tIch xuát sac;
Theo d nghj cia Tru'ó'ng ban T cha'c cOn bó,
QUYET D!NH:
I)iêu 1. Nâng bâc luGng truc thi hn do 1p thânh tIch xut sc trong thic
hin nhiêm vi, chi tiêu nàm 2020 dôi vôi bà Nguyn Thi Thanh Thüy, Phó Giáo su',
Tiën si, Giãng viên cao cap (rn so V.07.01.01), cong tác tai Ban To chirc can b,
tiir bc 1, h sO 1ung 6,20 len bäc 2, he sO lu'Gng 6,56 ké tii ngày 17 tháng 7
nàrn 2020.
Thô'i gian xem xét nâng bc lucrng 1n sau k tr ngày 17 tháng 7 nàm 2020.
Diu 2. Chánh Van phông Hoc viên, TruO'ng ban T chrc can b, Trudng
ban Tài chInh Va KC toán, Tnthng các dccn vj lien quan và ba Nguyen Thj Thanh Thiy
chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay.!.
Ncii nhân:
- Nhu' Diêu 2;
- Bô NM và PTNT (dê b/c);
- Lu'u VT, TC.LT(1O)
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