BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC V1N NONG NGHIP VIT NAM

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tif do - Hinh phüc

s,4'OJ1- /HVN-TCCB

Ha N3i, ngayjO tháng 6 nám 2021

V/v xây dirng k hocWchin luqc
phát trin khoa nhim ki/giai dotn 202 1-2026

KInh gui: Tnr&ng các Khoa chuyên mon
Cn ci'r Chin luqe phát trin H9c vin Nông nghip Vit Nam dn näm
2030, tm nhIn näm 2050 dixçic ban hãnh kern theo Quy& djnh s 4177/QD-HVN
ngày 24 tháng 12 nàm 2015 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Narn;
Theo hin kin cüa BI thu Dâng Uy ti Hi nghj Dãng Uy H9c vin to
chüc ngày 28 tháng 5 näm 2021 và can ci vào diu kin thc t cUa H9C vin,
Giám dc H9c vin d nghj truâng các khoa chuyên mon xây dmg k
hochIchin luçic phát trin cüa Khoa trong nhim k5'/giai don 2021-2026
nhu sau:
1. Buàc thrc hin:
a) Buâc 1: Tnrâng Khoa t chirc trin khai xây drng dir thão k hocWchin
krcic cüa khoa nhim k'/giai don 202 1-2026 (theo mu dInh kern)
b) Buâc 2: T chüc ly kin cUa toàn th viên chirc và ngithi lao dng
trong khoa d hoàn thin dr thão và trInh Giám dc Hçc vin (thông qua Ban T
chirc can b) phê duyt.
2. H sor trInh Giárn dc Hçc vin bao gm: Th trInh và k hocWchin
luqc cüa Khoa, Biên ban gop và giái trInh gop ' cüa viên chi'rc và ngithi lao
dng cüa Khoa.
3. Thñ giarl hoàn thânh: Tnthc ngày 30 tháng 6 näm 2021.
Giám dc Hçc vin d nghj các dorm vj t chüc trin khai theo dung ni dung
và kê hoach nêu trên./.
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GIAI DOAN 2021 - 2026
(Kern theo Th trInh s

/TTr-_1 ngày tháng nàm 2021 cUa do'n vj)

PHAN 1
GI

THIEU CHUNG YE DO'N VI

1. Chüc nàng, nhim vii
2. Qua trInh hInh thành và phát triên
3. Hin trng &m vj (v ca c.0 th chirc, nhân sir, cong tác dào tao,
HTQT, ca si 4t ch.t, ngun 1c tài chInh, cOng tác sinh viên, các cong tác
khac
)
Thông kê so sánh các giai dogn. 2011-2016, 2016-2021
PHAN 2
MVC TIEU PHAT TRIEN GIAI DOJLN 2021-2026
1. Mic tiêu chin hiçc phát trin don vj (khuyn khIch xây drng sir
mng, trn nhIn, giá trj c& lôi và mic tiêu chin lixçic dc thu cüa don vj)
2. Bi cânh (trong nuâc, qu& t, Hçc vin)
3. Co sâ pháp 1 xây dirng chin hrçic don vj
4. Dirbáonhucu
5. Nhüng thutn 1i, khó khän cüa don vj
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6. Muc tiêu và các chi s ci th
a) Cong tác t chrc, quãn 1, nhân sir (chin 1uçic v th chirc, quy hotch
nhân sir, dào tto bi dizO'ng, thi dna, khen thiRmg
b) Cong tác dào to (cong tác tuyn sinh, mô ngành, vic
di mâi trong quãn 1 dy và hçc, dào to ngn han

lam

sinh viên,

c) Cong tác NCKH (d tài NCKH, hcrp dng NCKH, chuyn giao, s bài
báo trong mrâc, quc t, sách phiic vii dào to
.)
d) Cong tác HTQT (cac MOU, d tài HTQT, trao di sinh viên, Hi thào
quct
)
e) Cong tác phát trin CSVC và tài chInh (thu nhp ti'r cong tác tii chü,
ngun thu cüa CBVC và ngu&i lao dng, du tu trang thit bj, Co s& 4t chat ....)
1) Các cong tác doàn th, quãn 1 sinh viên
g) Các cong tác khác
Yêu cdu có hrcing, myc tiêu cy th tIrng li'nh vyv cho tzmg nám hQc giai
dogn 2021-2026, vi dy. cOng tác tuj4n sinh
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PHAN 3
GIAI PHAP, KE bACH TRIEN KHAI THC HIN
1. Cong tác t chirc, quân l, nhân sr
2. Cong tác dào to
3. Cong tác NCKH
4. Cong tác HTQT
5. Cong tác phát trin CSVC và tãi chInh
6. Các cong tác doàn th, quân 1 sinh viên
7. Các cOng tác khác
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