BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHI1P VIIT NAM

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 1204 /HVN-TCCB
V/v gop k hoacWchin luçc phát trin
cüa các Khoa giai doan 202 1-2026

Ha Nói, ngày 09 tháng 7 nám 2021

KInh giri: Trrning các dan vj chirc näng
Can cir Quy ch T chüc và boat dng cüa Hçc vin Nông nghip Vit
Nam duçrc ban hành kern theo Nghj quy& s 42/FIDHV-QN ngày 12 tháng 10
näm 2020 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Can cü Chin luqc phát trin HQc vin Nông nghip Vit Nam dn näm
2030, tm nhIn nàm 2050 dugc ban hành kern theo Quyt djnh s 4177/QD-HVN
ngày 24 tháng 12 näm 2015 cüa Hi dng H9c vin Nông ngbip Vit Nam;
Theo hin kin cüa BI thu Dãng üy tai Hi nghj Dng üy Hçc vin t chüc
ngày 28 tháng 5 nàm 2021, Giám dc Hçc vin dà ban hành Cong van s
1014/HVN-TCCB ngày 10 tháng 6 näm 2021 gi:ri các Khoa chuyên mon trong Hçc
vin v vic xây dmg k hoachIchin krqc phát trin khoa nhim k'/giai don
2021-2026.
D k hoach/chin lugc phát trin cüa khoa giai doan 2021-2026 phü
hgp vâi diu kin thirc t cüa Hçe vin và Chin lucic phát trin cüa H9c vin,
Giám dc Hçc vin tin hành 1ty kin dóng gop cüa các dan vj v k
hoach/chin luçic phát trin cüa các khoa giai doan 202 1-2026 trw9c khi phé
duyt. ' kin dóng gop bng van bàn cüa don vj (k Ca trithng hcip khóng có
gop j tha di, b sung) gui Giám dc HQc vin (thông qua Ban T chirc can
b) tui nay dn ht ngày 30 tháng 7 nàm 2021. Bàn mm xin duçic güi qua
Email: tccb@vnua.edu.vn.
Gui kern van bàn nay là bàn K hoach1Chin luçic phát trin cüa các khoa
giai doan 202 1-2026 (dang trén trang thông tin cüa Ban To chrc can be).
Trân trQng cam an./.
Noin/zân:
- Nhtx trên;
- Giám doe Hpc vin (dê b/c);
- L.ru TCCB.
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