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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

So: 296 /HVN-TCCB
V/v dê xut nhu cu b nhiêm chüc danh
giáo six, phó giáo six

Ha Ni, ngày 25 tháng 02 nám 2022

KInh glri: Các dcm vj trong H9c vin
Can cü Quyt djnh s 37/201 8/QD-TTg ngày 31 tháng 8 11am 2018 cüa
ThU tuóng ChInh phU quy dnh tiêu chun, thU tiic xét cong nhn dat tiêu chuân
và b nhim chUc danh giáo six, phó giáo six; thU tçic xét hUy bO cong nhn chUc
danh và min thim chUc danh giáo six, phó giáo six;
Can CU Quy ch T chUc và hoat dng cUa Hçc vin Nông nghip Vit
Nam duçic ban hành kern theo Nghj quyt s 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11
näm 2021 cUa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Can cU Chin 1uc phát trin Hc vin Nông nghip Vit Nam dn näm
2030, tm nhIn nàm 2050 và tInh hInh thirc t cUa dcm v. Giám doe Hc vin dê
nghj các dGn v trin khai vic xác djnh thu cu v chUc danh giáo six, phó giáo
six dtn b nhiêm theo trInh tu nhu sau:
1. Bô mon can cU vào thu cu phát trin di ngU, co cu giãng viên, ngixUi
h9c d xác dnh s lucmg chUc danh giáo six, phó giáo six (theo mu) cn bô thim
gUi ye Khoa;
2. Khoa thng that và 1p danh sách (theo miu) s luçmg chUc danh giáo six,
phó giáo six cn b nhim và gi:ri v H9c vin (thông qua Ban To chCrc can b) tU nay
dnht ngày%f
tháng3nãm2022.
Các van ban lien quan xin tham khâo them tai trang thông tin din tU cUa
Ban To chUc can bô./.
No'i nhân:
- Nhu trén;
- Liiu VT, TCCB.
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