BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VUN NONG NGI1IIP vI1T NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM
Doe 1p - Tty do I-Inh phüc

S: 985 /QD-HVN

HàNôi,ngày 02 tháng 03 nárn 2021

QUYET D!NH
V vic nâng bc lu'o'ng truiic thôi htn t1i vói viên chüc
1p thành tIch xuãt sac trong thic hin nhim vi, chi tiêu näni 2020
GIAM DOC HQC VIiN NONG NGHIIP VI]T NAM
Can cii' Nghj djnhso' 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 nám 2004 ca
ChInh pht ye chê cl5 tiên hcong doi vó'i can b, cong chic, viên chc và licc
hcQ'ng vii trang cW dzccrc sta dOi, bO sung tçii Ngh/ djnh sO 76/2009/ND-CF ngày
15 tháng 9 nárn 2009; Nghi dinh sO 14/2012/ND-CF ngày 07 tháng 3 näm 2012
và Nghi dinh sO 17/2013/ND-CF ngày 19 tháng 02 nám 2013 cia ChInhphii;
Can ct't Quyê't djnh s 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cta Th
ttO'ng ChInh phi ye vic thành lip HQC vin NOng nghip Vit Nam trên co sO' tO
cht'c iqi Trtcàng Dii hQc NOng nghip Ha N5i,
Can cii' Quyé't djnh sO' 3604/QD-BNN--TCC'B ngày 06 tháng 9 nàrn 2017
cilia Bç5 trtthng Bç5 NOng nghip và Pháttriên nOng thOn ye vic phán cap vic
üi,vt dinh thu'c hiên ché do tiên lu'an dOi vâi H9c vin NOng nghip Vit Nam;
Can cz' COng van sO 1232/BNN-TC(7B ngày 02 tháng 3 nàrn 2021 cza Bç5
NOng nghiêp và Phái' lriên nOng ihOn ye vic náng bc ho'ng tru'O'c thai hin dôi vO'i
vièn cht'c gui' cht'c danh giOng viCn cao cap (hçing I) do 1p thOnh lIch xuá't sOc,'
Theo d nghf cia Trtràng ban To cht'cc can bô,
QUYET DINII:
I)iêu 1. Nâng bc lLxang truc thi hin do 1p thành tIch xut sc trong
thirc hin nhirn vu, clii tiêu näm 2020 dôi vai ông Trjnh Durh Thâu, Phó Giáo su,
Tiên si, Giãng viên cao cap (ma so V.07.01.0 1), cong tác tti Khoa Thu y, tir b.c 2, h
sO lucing 6,56 len bc 3, h so lu'ang 6,92 ke tir ngày 01 tháng 7 nàm 2020.
Th?ii gian xern xét nâng bc lu'o'ng 1n sau k tr ngày 01 tháng 7 näm 2020.
Diêu 2. Chánh Van phông Hoc vin, Tru'O'ng ban To chiirc can b, Tru'ing
ban Tài chInh và Kê toán, Tru'ang các dan vi, lien quan và ông Trjnh DInh Thâu
chi,u trách nhim thi hành Quyêt di,nh nay.!.
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