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Ha Nói, ngày 23 tháng 6 nàm 2022

QUYET D!NH
St'ra di, bô sung Quy djnh vj trI, chtrc nãng, nhim vii, quyn h3n
Va cr cu to chtrc và Quy ch To chu'c và hot dng cüa Vin Sinh 4t cãnh

GIAM DOC HOC VIN NONG NGHIP VIT NAM
Can c Quyé't dinh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 c1a Thi
tu'ó'ng ChInh phi v viçc thành lçp Hçc viçn NOng nghip Vit Nam trên cci so' to
cht'c igi Tru'&ng Dgi hQc Nóng nghip Ha N5i;
Can cz Quyê't djnh sá 1026/QD-BNN-TCcB ngày 13 tháng 5 nàm 2014
cia Bó trzthng Bô NOng nghip và Phát trie2n nông thOn quy djnh chi'c nàng,
nhiêm vu, quyn hqn và cci cd'u t chc cia HQC vin NOng nghip Vit Nam,
Can c& Quy chê' Td ch'c và hogt d5ng c?a HQC vin Nóng nghip Vit
Nam du'cic ban hành kern theo Nghj quyé't s 5813/NQ-HDHVngày 22 tháng 11
nárn 2021 cza Hói dng HQC viçn Nóng nghip Viçt Narn;
Xét dé nghj cta Viên Sinh vct cánh (tqi To' trinh s 1 0/TTr-SVC ngày 22
tháng 6 närn 2022) vO theo d nghj cia Trzthng ban T chtc can b.
QUYET IMNH:
Diu 1. Sira di, b sung Quy dnh vj tn, chirc näng, nhim v11, quyn han
Co ciu th chüc và Quy ch T chic và hott dng cüa Vin Sinh 4t cánh nhu sau:
1. Sa di, b sung Khoãn 6, Diu 3 Quy& djnh s 3322/QED-HVN ngày
07 tháng 7 näm 2021 cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam quy djnh vj
trI, chüc näng, nhim vi, quyn han và Co cu t chirc cUa Vin Sinh 4t cãnh:
"6. Các b phn chiirc näng, chuyên mon nghip vu:
a) B phn Hoa cay cánh.
b) B phn Dng vt cãnh.
c) B ph.n Sinh vt cãnh thüy sinh.
d) BphnTinhvttcãnh.
e) B phn ThUy san cãnh.
f) Phông Thj trumg, dào tao và chuyn giao.
g) Phông Hành chInh - K toán."
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2. Sira di, b sung Diu 10 cüa Quy ch T chirc và hoat dng cüa Vin
Sinh vt cãnh duqc ban hành kern theo Quy& djnh s 3323/QD-HVN ngày 07
tháng 7 11am 2021 cüa Giám dc HQC vin Nông nghip Vit Nam:
"Diu 10. Các b phn chtrc näng, chuyên mon nghip vi cüa Vin
1. Bô ph.n Hoa cay cãnh.
2. B phn Dng 4t cãnh.
3. Bô phn Sinh 4t cãnh thüy sinh.
4. Bô phn Tnh 4t cãnh.
5. Bô ph.n Thüy san cãnh.
6. Phông Thj tnrOng, dào tao và chuyn giao.
7. Phông Hành chjnh - K toán."
Chirc näng, nhim vii ci th cüa trng b phn chüc näng và chuyên rnôn,
so luçrng và ten g0i cüa các b phn chüc nAng va chuyên mon có the thay dôi
trong qua trInh xây dirng và phát trin cüa Vin. Vic thành ltp, sap nhp, giái
the, ti chic 1a các t, ho phn chirc näng và chuyên mon do Giárn dôc Vin
quyt djnh.
Viên chirc và ngithi lao dng cüa Vin thirc hin các nhim vi chuyên
mon do Giárn dc Vin phân cong và chiu trách nhiêm truOc Giám dôc Vin,
tmâc pháp 1ut ye thirc hin nhim viii duçc giao."
Diu 2. QuyM djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tir ngày ks'.
Diu 3. Chánh Van phông H9c vin, Tnr&ng ban To chtrc can b, TnrO'ng
ban Tài chInh và K toán, Giám dc Viên sinh vtt cãnh, Tru&ng các don vj, các
cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt dii. ma .1.
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