BO NONO NGHIP VA PTNT
HOC VIN NONG NGHIP VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VT NAM
Dc 1p - Tii do - Hnh phüc

Sé: 982 /QD-HVN

Ha Nç5i, ngày 02 tháng 03 nàrn 2021

QUYET DINH
V vic nãng bc tu'ong tru'óc thoi htn dôi v&i viên chü'c
1p thành tIch xuât sac trong thyc hin nhim vi1, chI tiêu nàm 2020
GIAM DOC HQC VI1N NONG NGHIP VIIT NAM
Can ct' Nghf dnhsó' 204/2004/ND-CT ngày 14 tháng 12 nárn 2004 cia
ChInh phi ye ché dc5 tiên lu'o'ng dói vó'i can b, cong chi'c, viên chv'c và lii'c
lu'Q'ng vi trang da du'cic st'i'a dOi, bO sung tçii Nghi dinh sO 76/2009/ND-CF ngày
15 tháng 9 nài'n 2009, Nghj djnh sO 14/2012/ND-CP ngày 07 tháng 3 nárn 2012
và Nghf dnh sO 17/2013/ND-CF ngày 19 thOng 02 nám 2013 cia Chinhph;
COn cO' Quyé't dfnh sO' 441/QD-TTg ngOy 28 thOng 3 nOrn 2014 cia Tht'i
tu'O'ng Chinh pht ye vic thOnh 1p HQC vin NOng nghip Vit Narn trên cci sO' tO
chO'c igi Trithng Dcii hQc NOng nghip Ha Nói;
COn ct2' Quyé't djnh sO' 3604/QD-BNN-TCCB ngOy 06 thOng 9 nOrn 2017
ci'ia Bç5 tru'àng Bó NOng nghip vO PhOt triên nOng thOn ye vic phân cOp vic
quyêt dinh thy'c hin ché dça tiên lu'o'ng dOi vO'i HQC viçn NOng nghip Vit Nam;
COn ct' COng vOn sO' 1232/BNN:TCCB ngOy 02 thOng 3 nOrn 2021 cia Bó
NOng nghip và PhOt triên nOng thOn ye vic nOng bgc lu'o'ng tru'O'c th&i hcin dOi vO'i
viên cht'c git' chO'c danh giOng viên cao cOp (hçing I) do lap thOnh tich xuOt sOc;
Theo d nghj cza Tru'O'ng ban T chO'c cOn bó,
QUYET IMNil:
Diêu 1. Nâng bc lu'o'ng tru'c thai hn do 1p thành tIch xut sc trong
thrc hin nhim vii, clii tiêu nãm 2020 dôi vi ông Trân Tr9ng Phu'o'ng, Phó Giáo su,
Tiên si, Giáng viên cao cap (ma so V.07.01.01), cong tác tai Khoa Quãn 15' dat dai, tfx
bc 1, h so luong 6,20 len bc 2, h so lu'cing 6,56 ice ti'i ngày 17 tháng 7 nãm 2020.
Thii gian xern xét nâng bc luang 1n sau kê ti.r ngày 17 tháng 7 nàrn 2020.
Diu 2. Chánh Van phông Hpc vin, Truô'ng ban T chirc can bO, Tru'ing
ban Tài chInh và Kê toán, Trtr&ng các dcm vi, lien quan và ông Trân Tr9ng
Phuong chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay
}Vo'i n/i in:
-NhuDiêu2;
- Bô NN và PTNT (de b/c);
- Luu VT, TC.LT(1O)
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