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QUYET D!NH
V vic nâng bc ltro'ng d6i vó'i viên chtrc

GIAM JJOC HOC VIIN NONG NGHIIP VIET NAM
Can cii' Quyé't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 näm 2014 cia Thi
tu'àng ChInh phi ye viçc thành lcp HQC viçn Nóng nghip Vit Nam trên cc" sO' tO
chz'c igi Tru'Ong Dgi hQc Nông nghip Ha N3i,
Can cá' Thông tu' so' 08/2013/TI'-BNVngày 31 tháng 7 nám 2013 cia Bó tru'Ong
B5 N5i vy hu'óng dn thic hin ché' d(5 nOng bçic hrong thu'àng xuyên vO náng bçc
luring tru'ó'c thO'i hgn do'i vO'i can b5, cOng cht'c, viên chzc vO ngu'ài lao dç5ng vO Thông
hr so' 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 nàm 2021 cia Bó tru'O'ng Bó N5i vy tha do'i, bO'
sung cho' d5 nâng bgc lu'ong thwOng xuyên, nâng bgc lu'crng trzthc thai hgn và chl do
phy c4o thám niên vu'cft khung dO'i vó'i can bO, cOng chz'c, viên chi'c và ngu'ài lao dng,
Can c& Quyê't djnh so' 1026/QD-BNN-TCcB ngày 13 tháng 5 nám 2014 cza
BO tru'O'ng Bô NOng nghip và Phátiño'n nOng thOn quy djnh chz'c náng, nhim vy,
quyn hgn và co' co'u to' ch&c cia HQc vin NOng nghip Viçt Nam;
Can cz' Quylt djnh so' 3604/QD-BNN-TCCB ngày 06 tháng 9 nám 2017 cla
Bó tru'O'ng BO NOng nghip và Phát trio'n nOng thOn ye vic phân cap vic quyêt
djnh thy'c hin ché' dç5 tin luring dO'i vài HQc vin NOng nghip Vit Nam;
Can cii' COng van so' 7892/BNN-TCC'B ngày 22 tháng 11 nám 2021 cza Bç5 NOng
nghip và Phát trié'n nOng thOn ve viçc náng bgc lwo'ng trzthc thd'i hgn dOi v&i viên cht'c
giü' ch&c danh Giáng viên cao cOp ('hgng I,) do có thông bOo nghi hu'u,
Theo d nghj cza Tru'óng ban TO chO'c cOn b(5.
QUYET I3!NH:
Diêu 1. Nâng bac kiong tnrâc thi han d nghi huu di vói ông Nguyn Hfiu Nam,
Phó Giáo su, Tin si, Giãng viên cao cp (hang I, ma s6 V.07.01.0 1), cong tác tai
Khoa Thu y, tir bac 5, h s krang 7,64 len bc 6, h s lucing 8,00 k tü ngày 01
tháng 10 näm 2021.
Diêu 2. Chánh Van phông HQc vin, Tru&ng ban To chirc can b, TmO'ng
ban Tài chInh và K toán, Tnring các dGn vi lien quan và ông Nguyn Hfru Nam
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
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-NhuDiêu2;
- B NN và PTNT (dê b/c);
- Liru VT, TC.LT(1O)

