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S: 981 /QD-HVN

Ha Nç5i, ngày 02 tháng 03 nárn 2021

QUYET D!NH
V vic Hang bc lu'o'ng tru'ó'c th?ri hin di vó'i viên chtI'c
1p thành tIch xuât sac trong thic hin nhim viii, chi tiêu nám 2020
GIAM DOC HOC VIEN NONG NGHIP VIET NAM
Can cz' Nghj djnhsó' 204/2004/ND-CF ngày 14 tháng 12 nám 2004 cia
ChInh phi ye ché d5 tién lu'ctng dói vó'i can b, cong cht'c, viên chic và lcc
iu'cing vi trang da du'ctc tha dOi, hO sung tgi Nghj dfnh so 76/2009/ND-CT ngây
15 tháng 9 nárn 2009; Ngh dnh sO 14/2012/ND-CF ngày 07 tháng 3 nárn 2012
và Nghi d/nh sO 17/2013/ND-CT ngày 19 tháng 02 nàin 2013 cza Chinhphi;
Can ct Quyé't djnh sO' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cza Thi
lu'O'ng Chinh phz ye viçc thành 1p HQC vin NOng nghip Viçt Nam trén cct 56' tO
cht'c lçii Tru'àng Dgi h9c NOng nghip Ha Ni;
Can ct' Quyét d/nh s 3604/QD-BNN-TCCB ngày 06 tháng 9 nárn 2017
caa Bó tru'óng Bó NOng nghip và PhOttrién nOng thOn ye vic phán cap vic
quyCl dfnh thz!c hi'?n ché dç5 tiCn lu'o'ng dOi vO'i HQC vin NOng nghip Viçt Narn;
Can cz' COng van so 1232/BNN-TCCB ngày 02 tháng 3 nàm 2021 cia Bó
NOng nghip và PhOt trién nOng thOn ye vic náng bc lu'o'ng tru'O'c th&i han dOi vO'i
viCn cht'c giu' cht'c danh giáng viên cao cap "hçtng I.) do 1p thành tIch xuát sac;
Theo d nghf cza Tru'Ong ban To chu"c can bçä,
QUYET 1JNH:
Diu 1. Nâng bc luong truó'c the htn do 1p thành tich xuât sc trong
thuc hin nhiêrn via, chi tiu näm 2020 dôi vó'i ông Do Van Nh, Phó Giao su, Tiên si,
Ging viên cao cap (ma so V.07.01.01), cong tac ti Khoa Quán 1 dat dai, tir bc 1,
h sO lu'ang 6,20 len bc 2, h so luang 6,56 kê tr ngày 17 tháng 7 näm 2020.
Th?i gian xem xét nâng bc 1uong lan s au kiC tir ngày 17 tháng 7 nárn 2020.
Diêu 2. Chánh Van phông H9c vin, T ru'O'ng ban T chiirc can b, Tru'&ng
ban Tài chInh và Kê toán, Tru'ing các diin V i, lien quan và ông D Van Nh chiu
trách nhiêrn thi hânh Quyêt djnh nay.!.
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