BQ NONG NGHIP VA PTNT
hOC VIN NONG NGHIP VIT NAM

CONG HOA xA HO! CIilJ NGHIA ViT NAM
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc

S: 984 /QD-HVN

Ha Nôi, ngày 02 thcng 03 nám 2021

QUYET DINH
Ye vic nâng bc ltro'ng truó'c thèi hin dôi vó'i viên chrc
1p thành tIch xuât sac trong thtrc hin nhim vi, chi tiêu näm 2020
GIAM DOC HOC VIEN NONG NGHI1P VI1T NAM
Can c Nghj djnh so' 204/2004/ND-CT ngày 14 tháng 12 nám 2004 cia
ChInh phi ye ché dç5 tiên lu'ctng dOi vO'i can bó, cOng chi'c, viên cht'c và iuc
lu'cing vi trang d dup'c si'a dOi, bO sung tgi Nghj djnh sO 76/2009/ND-CP ngày
15 thang 9 nám 2009, Nghj dinh sO 14/2012/ND-CT ngây 07 thcng 3 náin 2012
vâ Nghj dfnh sO 17/2013/ND-CP ngày 19 tháng 02 nàm 2013 cia ChInhphz;
Can ci' Quyê't d/nh sO' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 ca Thz
tu'âng ChInh pht ye vic thành 1p HQC vin NOng nghip Vit Nam trên ca sà tO
chc l4i Tru'àng Dgi hQc NOng nghip Ha Nç5i;
Can c Quyê't djnh sO' 3604/QD-BNN-TCcB ngày 06 thOng 9 nàrn 2017
cia 136 trtcO'ng Bç5 NOng nghip vO PhOttriên nOng thOn ye vic phOn cOp vic
quyêt dinh thl!c hin chê d5 tiên ltccrng dOi vO'i HQC vin NOng nghip Viêt Narn;
COn ct' COng vOn sO' 1232/BNN-TCC'B ngOy 02 thOng 3 nOrn 2021 czia 135
NOng nghip vO PhOt trie'n nOng thOn ye viçc nOng bc luv'ng tru'ó'c thai hçin dOi vó'i
viên chi'rc gin' chic danh giOng viên cao cOp ('hing I,) do lap thOnh tIch xua7 sOc,
Theô d nghj cja Trw5ng ban T chi'cc cOn bç5,
QUYET D4NH:
Diu 1. Nâng bâc luang truó'c thô'i htn do 1p thành tIch xut sac trong
thrc hin thim vu, chi tiêu näm 2020 dôi vói ông Sü Thanh Long, Phó Giáo su,
Tiên si, Giáng viên cao cap (ma so V.07.01.01), cong tác ti Khoa Thu y, tr bc 1, h
so luong 6,20 len bâc 2, he so luang 6,56 ké tr ngày 17 tháng 7 nàm 2020.
Thñ gian xem xét nâng bc luang ln sau k ti'x ngày 17 tháng 7 näm 2020.
Diu 2. Chánh Van phông Hoc viên, Tnr&ng ban T chuc can b, Truang
ban Tài chInh vâ K toán, Tru&ng các dan vj lien quan và ông Sr Thanh Long
chu trách nhim thi hânh Quyêt djnh này./.
Na! n/i in:

- Nhu Diêu 2;
- Bô NN và PTNT (dê b/c);
- Lixu VT, TC.LT(1O)
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