BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGIIIEP VIET NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tçr do - Hanh phtIc

S: 5842 /QD-HVN

Ha Nç5i, ngày 23 tháng 11 nám 2021
QUYET D!NH
V vic nâng bc Iuo'ng di vó'i viên chfrc

GIAM DOC HOC VIN NONG NGHhIP VIT NAM
Can c& Quylt djnh sd 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 näm 2014 cza T/n
twang Chlnh phi ye vic thành lçp HQC viçn Nông nghip Vit Nam trên co' so' tl
cht'c igi Tru'O'ng Dgi hQc NOng nghip Ha Nç3i,
Can c& Thông tu' sl 08/2013/1iBNVngày 31 tháng 7 nám 2013 cza Bó tru'Ong
Bó Ni vi hu'óng dn th,rc hin chl dç5 náng bc lu'ong thu'Ong xuyen và nâng bc
iwong trwO'c th&i han dli vO'i can bç5, cong chz'c, viên chü'c và ngu'&i lao d5ng và Thông
tiesl 03/2021/li '-BNV ngày 29 tháng 6 nám 2021 cüa Bó tru'Ong Bó Nç3i vy süa dli, hI
sung c/il d náng bc iwong thu'Ong xuyên, náng bc lwo'ng tru'óc thai hgn và chl dç5
phy c4p thám niên vu'çlt khung dli vol can bç5, cOng chic, viên chtc và ngu'&i lao dng,
Can c&Quylt d.inh sl 1026/QD-BNN-TCcB ngày 13 tháng 5 nàm 2014 ca
Bó trtthng Bô Nông nghip và Phát triln nông thOn quy dinh chic náng, nhim vy,
quyén hgn và cci câu tO cht'c cia HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Can cii' Quyé't d,inh sl 3604/QD-BNN-TCcB ngày 06 tháng 9 nàm 2017 cza
Bó tru'Ong Bó NOng nghip và Phát triln nông thOn ye vic p/ian cap vic quyê't
djnh thec hin chl dç5 tiln luring dli vO'i HQC vin Nông nghip Vit Nam;
Gàn ct' C'Ong van sl 7892/BNN-TCcB ngày 22 tháng 11 nàm 2021 cza B3 NOng
nghip va Phát triln nOng thón v vic náng b2c lu'ong trwO'c th&i hgn dli vOl viên chi'c
giü' ch&c danh Giáng viên cao c4p (hgng I) do có thông báo nghi hu
Theo d nghj cña Tru'Ong ban TI chz'c can b.
QUYET DNH:
Diu 1. Nâng bc krorng tniâc th?ii h?n d nghi htru d& vài ông Lixcing Van Vucit,
Phó Giáo six, Tik si, Giãng viên cao cp (hang I,mã s V.07.01.01), cong tác tai
Khoa Cc Din, tir btc 5, h s lixcmg 7,64 len bc 6, h s 1ixcng 8,00 k tir ngày
01 tháng 12 11am 2021.
Diu 2. Chánh Van phông H9c vin, Truâng ban T chüc can bO, Tnxâng
ban Tài chinh và K toán, Tmng các dcin vi lien quan và ông Lixcmg Van Vuçit
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Nolnhin:

-NhuDiêu2;
- BQ NN vâ PTNT (dê b/c);
- Luu VT, TC.LT(1O)

