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QUYET DINU
Phãn cong cong tác di vó'i Giám dc H9c vin
và các Phó Giám dôc Hoc viên
GIAM DOC HQC VI]N NONG NGHIP V11T NAM
Can th Quyé't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nàm 2014 cza Thi twang
ChInh phi v vic thành lqp HQC vin Nong nghip Viçt Nam trên cci s& to2 chc li
Trir&ng Dci hQc NOng nghip Ha N5i,
Can ct Quyê't djnh sO' 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nám 2014 cz'ia Bô
tru'O'ng B NOng nghip và PhOt tr1e2n nOng thOn quy djnh chz'c näng, nhiqm vi, quyn
hçin và co' cá'u tá cht'c cia HQC vin Nông nghip Viêt Nam,
Can th Quy ché' Td cht'cc và hogt d5ng cza HQC vin Nong nghip Vit Nam du'çrc
ban hành kern theo Nghj quyê't sO' 5813/NQ-HDHVngày 22 tháng 11 nám 2021 cia Hi
dng HQC viçn Nong nghip Vit Narn;
Can cz' Quy che2 lam viçc cia Ban Giám do2c HQC viçn Nông nghip Vit Nam
dwçrc ban hành kern theo Quye't djnh so' 447/QD-HVN ngày 07 tháng 3 nàrn 2016 cza
Giám dO'c HQC viçn NOng nghip Viçt Nam;
Theo d nghj cia Tru'&ng ban T chz'c can b5,
QUYET DINH:
Diêu 1. Nguyen tãc phãn cong và quan h cOng tác giii'a Giám doe
Hoc viên và các Phó Giám doe Hoc vin
1.Giám dc H9c vin (sau day gi chung là Giám dc) chju ách nhim truóc
B truing B Nông nghip và Phát trin nông thôn, trrnc Hi dng H9c vin Va tnrc
xâ hi v cong vic thuc chü'c näng, thm quyn cUa minh; chi dao toàn din cOng tác
cüa H9c vin; trrc tip clii dao vic thirc hin các nhim vii cüa Giám dc H9C vin
duçic quy djnh tai Quy ch t chtrc và hoat dng cüa H9c vin Nông nghip Vit Nam
duçic ban hãnh kern theo Quyt djnh s 5813/NQ-HDFIN ngày 22 tháng 11 nrn 2021
cüa Hi dng HQc vin Nông nghip Vit Narn.
2. Phó Giám dc H9c vin (sau day gi chung là Phó Giám dc) có trách
nhim giüp Giárn dc theo döi, chi do các lTnh vrc cOng tác theo s,r phân cong
cüa Giám dc. Trong pharn vi quyn han và nhim vi duçc giao, các Phó Giám
dc chü dng giài quy& cOng vic; chju trách nhirn truóc Giám dôc và tnrc
pháp 1ut v nhim vii thrçc phân công; nhtng vn d 1n, quan tr9ng, nhy
cam phài kjp thè'i báo cáo, xin kin cüa Giám dc trwc khi xir l, quy& djnh.

Ngoài ra, các Phó Giám dôc con thirc hin mt so nhim v1i ci the khác do
Giám dc giao.
3. Trong trung hap cn thit hoc khi Phó Giám dc duçc giao theo dôi,
chi dao các linh virc cong tác vng mit, Giám dc trrc tip chi dao hoc giao
Phó Giám d6c chi dto th 1r cOng vic sau do thông báo lai kt qua lam vic.
Phó Giám d6c có trách nhiêm giài quy& các cOng vic do Giám dôc phân
công/giao vic bAng van bàn (ngoai ra có th bAng các hInh thirc khác nhu: din
thoai, tin nhAn din thoai, thu din tiLr, biên bàn cuc h9p, phiu giao nhim vu...) và
thirc hin các quyt djnh cüa Giám dc.
Phó Giám d& duçyc k và chiu trách nhim pháp 1 ye các van bàn, ni dung
thuôc 1mb virc cOng tác duçc phân cong chi dao, giài quyt và các van bàn do Giám
d6c phân cong sau do Van phông H9c vin báo cáo 1ti Giám dôc trong ngày.
Phó Giám dc chü dng t chirc h9p giao ban chuyên d d giài quyêt các
cOng vic cii th thuc linh vrc duqc phân cong.
Trong nhüng trung hap cAn thit, Giám dc có the ra quyêt djnh phân
cOng lai hotc diu chuyn các linh vrc, cong tác cüa Phó Giám dc.
4. Giám dic có th phân cOng mt Phó Giám dc lam nhim vi thumg
trrc d giüp Giám dc giài quyt va diu hành các cong vic chung cüa H9c
vin theo chuang trInh Cong tác cüa HQC vin và theo yêu cAu chi dao cüa
Giám dc khi Giám dc yAng mat tai ca quan.
Phó Giám dc lam nhim vii thithng trrc không duçc üy quyên cho
nguii khác. Phó Giám dc lam nhim vii thung trirc báo cáo thung xuyên,
it nhAt là 1 lAn/tuAn cho Giám d6c v nhüng cong vic mInh dã giài quyt,
diu hành trong tuAn. Tnthng hap cAn thit thI báo cáo sm nhAt có the
Giám dc có th ur quyn bAng van bàn cho mt PhO Giám dc thay mat giài
quyt, diu hành mt s cong vic hay linE virc cong tác khi yAng mat tai Co quan.
5. DinE k 2 tuAn hoàc khi cAn thit, Giám dc và các Phó Giám dôc hçp
giao ban d các PhO Giám dc báo cáo cOng vic chi do, kt qua thrc hin các
cOng vic duc giao và d Giám dc thông báo, trin khai, phân cong các cong
vic cAn thit khác. Hang tuAn, các PhO Giám dc báo cáo ljch cong tác cüa
mInh cho Giám dc. Hang qur, các Phó Giám dc phài báo cáo k hoach triên
khai và kt qua thirc hin cOng vic trong linh vrc ducic phân cong phiri trách.
6. Các PhO Giám dc cO trách nhim chAp hành, thirc hin các quyt dnh và
các nhiêm vi phân cong cüa Giám dc. Giám dc có th quyt djnh phil nhan các
quyt dnh trLrc do cüa các Phó Giám dc.
7. Khi cAn thit, Giám dc có th trirc tip giài quyt các cong vic thuc
1mb vuc, don vl phii trách cüa các Phó Giám dc ma khOng cAn thông báo truóc.
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Diêu 2. Phân cong nhim vti ci the cüa Giám dóc Hçc vin và các Phó
Giám dc HQc vin
1. Giám d6c Nguyn Thj Lan
a) Linh vrc cong tác: Lãnh dao và quàn 1' chung các boat dng cüa Hçc
vin, chi dao chin krçic phát trin và k hoach chung cüa HQC vin, phii trách
cong tác th chüc can b va bào v chInh trj ni b, tài chInh, du tu', xây dirng Ca
bàn, Co si vt chat, quyt djnh giao và thu hi quyn sr ditng dt dai cüa H9c
vin; hçp tác quc t, di ngoai, cong tác vI sir tin b cUa phii nü
b) Trrc tip quàn 1 các don vj/t chrc:
- Các khoa: Thu y, Chàn nuôi, Cong ngh thirc phm, K toán và Quàn
tn kinh doanh.
- Các don v chirc näng: Ban T chüc can b, Ban Tài chinh và K toán,
Ban Quàn 1 co s vat chit, Ban Quàn 1 du tis, Ban Hçp tác quôc tê.
- Các vin, trung tam, cong ty: Bnh vin Cay trông, Trung tam Nghién cru
ong và Nuôi ong nhit dài, Trung tam Di mài sang tao nông nghip.
c)Chütàikhoàns 1.
2. Phó Giám d6c Phm Van Ctrô'ng
a) Linh virc cong tác: Phv trách và chju trách nhim hoàn toàn truc Giám
dc và truc pháp 1ut v 1mb virc dào tao (tuyn sinh, day và h9c, khào thI) cüa
các bc hpc, các h dào t?o (chInh quy, vira lam vira h9c, lien thông, lien kt) Va
các hInh thüc dlào tao (dào tao ngAn han, dào tao theo dt hang cüa dja phi.rong,
doanh nghip, dào tao ngoai ngü, dào tao qu6c ta), cong tác xüc tin dào tao vth
dja phuong, cong tác dam bão chit luqng, cOng tác quãng bá tuyn sinh, quàng ha
qu& t& this vin, xut bàn, giáo trinh, tap chI, dào t?o k' näng mm, trang thông
tin din tir cüa H9c vin, quàn l boat dng Khoa h9c cong ngh vi da phisang,
doanh nghip cüa mt s khoa, mt phn cong tác xây drng co bàn, dr an WB
va mt s cong tác khác do Giám dc H9c vin phân cong.
b) Trrc tip quàn lr các don v/t chüc:
- Các khoa: Nông hQc, Cong ngh sinh h9c, Thüy san.
- Các don vj chuc näng: Ban Quàn 1' dào tao, Trung tam Dam bão chat
lucmg, Trung tam Thông tin Thu vin Luong Djnh Cüa, Nhà xut bàn H9c Vifl
Nông nghip.
- Các vin, trung tam: Vin Nghiên ciru phát trin cay trng, Vin Sinh
hçc nOng nghip, Trung tam Ging cay trng Vit Nam- Nht bàn.
c) Dugc k va chju trách nhim hoàn toàn v pháp 1 truOc Giãm d6c và
tmic pháp luât v:
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- Các van bàn lien quan dn khoán kinh phi dào tao, phân cp dào tao cho
các khoa.
- Các hçp dng, thanh 1 hçp dng, h so, van bàn d trin khai thrc hin
các nhiêm v1i, hot dông khoa hQc Cong ngh dja phuong/cp tinh do can b,
viên chirc, ngui lao dng the don vj chtrc näng, các khoa chü tn: Cong ngh
thông tin, Cong ngh sinh h9c, Cong ngh thçrc phm, Nông hoc, Chàn nuôi,
Thu y, Tài nguyen và Môi truYng, Thüy san, Co din (bao gm cã các ni dung
du thu, mua stm hang boa, djch vi, thuê khoán chuyên mon và các ni dung
khác lien quan cüa các d tài, dir an, chuong trInh KHCN);
- Các hcp dng, thanh l hçip dng, h so, van bàn và duyt chi các khoãn
ma nôi dung chi (khi lugng va djnh müc) dã dixçic quy djnh trong Quy djnh
Quàn l ngun thu và Quy ch chi tiêu ni b hoac dir toán kinh phi dã duçc cp
có thm quyn phê duyt có giá trj dn 1.000.000.000 dng trong các 1mb vçrc
du?c giao phi,i trách.
- Các hçp dng, thanh l' hcip dng, h so, van bàn khác khi duçc Giám
dc phân cOng, üy quyn.
Ttt cà các van bàn dã k' phãi duçc chuyn v b phn van thu d tng hcp,
thng kê, báo cáo hang ngày trrnic khi phát hành.
3. Phó Giám d6c Phim Bão Dtroiig
a) Linh virc cOng tác: Phii trách và chju trách nhim hoàn toàn tnrâc Giám
dc và pháp lut v cOng tác khoa hçc và cOng ngh, cung cp djch vi phiic vi xã
hi, cong tác cái cách hành chinh, phát trin và rng ding cOng ngh thông tin
trong quãn 1 và diu hành, quàn 1 các spin-off, mt phn cong tác xây drng co
bàn, dir an WB và mt s cOng tác khác do Giám dc H9c vin phân cOng.
b) TriIC tiêp quán 1' các don v/t chuc:
- Các Khoa: Kinh t và Phát trin nông thôn, Cong ngh thông tin.
- CáC don v chüc näng: Ban Khoa hc và Cong ngh.
- Càc vin, trung tam, cong ty: Vin Phát trién cong ngh Co Din, Vin Kinh
t và Phát tnin, Viên Nghiên ciu Thj tnrO'ng và Th ch nOng nghip, Trung tam
Thirc nghim và Dào tao ngh& Vin sinh 4t cãnh, Vin Nghiên ciru và Phát triên cay
duçc 1iu, Vin Nghiên c1ru và Phát tnin nm an, nm duçc 1iu, Vin nghiên cüu
Vi tao và DiIçYC m phm.
c) Duc k và chju tnách nhim hoàn toàn v pháp l truOc Giám dc và
tmc pháp 1utt v:
Các hcip dng, thanh 1 hçp dng, h so, van bàn d trin khai thrc hin các
nhim vi, hoat dng khoa hpc cOng ngh Cp Nba nuâc, cp B, cAp H9c vin (bao
gm Ca CáC nôi dung dAu thAu, mua sAm hang bOa, djch vii, thue khoán chuyen mOn
và các ni dung khác lien quan cüa các d tài, dir an, chuong tnInh KHCN);
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- Các hçp dng, thanh 1 hçip dng, h sa, van ban và duyt chi các khoãn
ma nôi dung chi (khi hrçyng và djnh müc) dä disc quy djnh trong Quy djnh
Quán 1 ngun thu và Quy ch chi tiêu ni b hoc dir toán kinh phi dã ducic cp
có thm quyn phê duyt có giá tr dn 1.000.000.000 dng trong các linh virc
duçc giao phii trách
- Các hçxp dng, thanh 1 hçip dng, ht sa, van ban khác khi duçc Giám
dc phân công, üy quyn.
Tt Ca các van ban dã k' phái duqc chuyn v b phn van thu dé tong hçp,
tMng kê, báo cáo hang ngày tnrc khi phát hành.
4. Phó Giám d6c Vu NgQC Huyên
a) Linh virc cong tác: Phi trách vá chiju trách nhim hoàn toàn tnrOc Giám dôc
và tnró'c pháp 1ut v cOng tác ni v1i, bao gm: hành chInh, pháp ch& thanh tra (bao
gm cã giãi quyt khiu nai, t cao,...), qu6c phông - an ninh, phông chng cháy n&
phOng ch6ng thiên tai, van hóa, th thao, y t - s11c khôe, quãn 1 vic sir diing tài san
vào muc dIch kinh doanhlcho thuê, giám sat kim tra, don dc vic sir diing dt dai
cüa Hpc vin, an ninh trt tr báo v), cãnh quan môi truOng, cOng tác h9c sinh - sinh
viên; cong tác doan th (Cong doàn, Doàn Thanh niên, Hi sinh viên), quáng ha H9c
vin, quan h vói dja phucing, phát ngôn cüa Hçc vin, quán 1' chung các vin,
trung tam cUa H9c vin, quãn 1 cac hoat dng khoa h9c cOng ngh vOi dja
phuo'ng, doanh nghip cüa mt s khoa, mt phn cOng tác xây dçrng ca bn và
mt s cOng tác khác do Giám dc H9c vin phân cOng.
b) Trrc tip quán 1 các dan v/t chirc:
- Các khoa: Khoa h9c Xã hi, Ca Din, Giáo diic quc phOng, Tài nguyen
và Môi truing, Six pham và Ngoui ngü.
- Các dun vj chüc näng: Ban Thanh tra, Van phOng Hc vin, Ban Cong tác
chInh tr và Cong tác sinh viên, Trtm Y t, Trung tam Giáo diic th chit và The
thao, Trung tam Quan h cOng chiing và H trçi sinh viên.
- Các vin, trung tam: Trung tam Dy ngh Co Din và Dào tio lái Xe, Trung
tam Ki thut tài nguyen dt và môi trwng, Trung tam Tu vn Khoa hQc cOng
ngh tài nguyen mOi tnx?ng, Trung tam Sinh thai nOng nghip, Trung tam Tin
h9c Hoc vin Nông nghip Vit Nam, Trung tam Dào tao k9 nang mêm, Trung
tam Cung 'rng ngun nhân 1rc, Trung tam Ngoai ng vá Dào tao quôc té, Trung
tam Ging vat nuOi chit hrçmg cao, COng ty TNHH mt thành viën Dâu tu phát
trin và Djch vii Hçc vin NOng nghip Vit Nam, COng ty TNETH mt thành viên
Giáo diic NOng nghip Vit Nam, Vin nghiên c(ru tang tniâng xanh.
- Các t churc doàn th: Cong doàn HQc vin, Doàn Thanh niên Cong san
H Chi Minh Hçc vin, Hi Sinh viên H9c vin, Ban Chi huy quãn sir HQc vin.
c) Duçic kr và chiu trách nhim hoàn toàn v pháp 1i tnrâc Giám dc và
tmc pháp luat v:
S

- Các hop dng, thanh 1fr hop dng, h so, van bàn d trin khai thirc hin
các nhim viii, boat dng khoa hc cong ngh dja phuo'ng/cp tinh do can b,
viên chirc, ngui lao dng các Vin1Trung tâm/Công ty và các khoa chü trI:
Kinh t và Phát trin nông thôn, K toán và Quàn trj kinh doanh, Khoa hQc Xã
hOi, Su pham va Ngoai ngü (bao gm cà các ni dung du th.u, mua sm hang
hóa, djch vu, thuê khoán chuyên mon và các ni dung khác lien quan cUa các dê
tài, dr an, chuo'ng trmnh KHCN);
- Các hop dng, thanh l hop dng, h so, van bàn và duyt chi các khoän
ma ni dung duyêt chi cac khoãn ma ni dung, kh6i lucrng và djnh müc dã duvc
quy djnh trong Quy djnh Quán 1 ngun thu và Quy ch chi tiêu n5i b hoc dir
toán kinh phi dã duçc cp CO thm quyn phê duyt có giá trj den 1.000.000.000
dng trong các linh vrc dugc giao phii trách.
- Các h so, van bàn, tài lieu lien quan dn vic sir diing tài san vào m%Tc dIch
kinh doanhlcho thuê hoc hop tác sau khi dã ducic dp có thm quyên phê duyt.
- Các hop dng, thanh hop dng, h so, van bàn khác khi duçic Giám
dc phân công, üy quyn.
Tt Ca CáC van bàn dâ k phãi duçc chuyn v b phn van thu d tng hop,
thng kê, bào cáo hang ngày trithc khi phát hành.
d) Chü tài khoàn s 2. Ducic k' duyêt thanh, quyt toán các khoàn thu, chi
có giá tr drni 1.000.000.000 dng hoc duçic Giám dc üy quyn.
Diu 3. lieu hrc thi hành
1.Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k' và thay th Quyt djnh
s 276/QD-HVN ngày 03 tháng 02 11am 2020 và các Quyt djnh phân cOng, giao
nhim vi cüa Giám dc HQC vin Nông nghiêp Vit Nam có ni dung trái vâi
Quyt djnh nay.
2. Giám dc, các PhO Giám dc Hc vin, Triring các don vj và các cá nhân
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./._—.
No'inhãn:
-NhuDiu3;
- Bô Nông nghip và PTNT (d b/c);
- Dãng üy, Hi dông H9c vin (dé b/c);
- Liru VT, TCCB, LT(50).
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