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HàN5i,ngàyj/

/HVN-TCCB
S6:
V/v gop ' dir thão Quy ch To chüc
và hoat dng cüa HQc vin

tháng 8 näm 2021

KInh gui: Các dan vj trong H9c vin
Can Cu Luat Giáo dic dai h9c ngày 18 tháng 6 näm 2012 và Lutt Giáo
diic dai h9c sira di, b sung ngày 19 tháng 11 näm 2018;
Can cü Nghj djnh s 99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 nàm 2019 cüa
ChInh phü quy djnh chi ti& và hithng dn thi hành mt s diu cita Lut si:ra di,
b sung mt s diu cüa Luât Giáo diic dai hçc (Nghj djnh s 99/201 9/ND-CP);
Can cü Quy& djnh s 11 72/QD-BNN-TCCB ngày 22 tháng 3 nàm 2021
cüa Bô trixng Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic cong nhn Hi
dng H9c vin Nông nghip Vit Nam khóa II, nhim ki 202 1-2026 (Quyt
dinh s 1 172/QD-BNN-TCCB).
Theo quy djnh tai Nghj djnh s 99/2019/ND-CP: "...sau khi dc cong
nhgn, hi dng tru'àngphái chi dgo tha di, b sung hogc ban hành mài quy
ché' td cht'c và hogt dç5ng theo quy dinh cia Lut tha dói, bd sung mt s diu
cia Lut Giáo d,c dqi hQc, bao góm n5i dung nêu trên." và thirc hin kiên cüa
Hôi dng H9c vin tai kS' hçip t chüc ngày 01 tháng 7 nàm 2021, Giám dôc H9c
vin dã t chuc xây dimg Quy ch T chuc và hot dng cüa H9c vin (Quy ch
nàm 2021) d thay th cho Quy ch T chüc và hott dng cüa H9c vin nàm 2020.
Nh&m hoàn thin bàn Quy ch nêu trên d báo cáo HOi dng Hçc vin,
Giám d6c Hçc vin tin hành 1ty ' kin dóng gop cüa các don vl v ni dung
trong Quy ch nhu sau: Trithng don v t chitc h9p toàn the viên chc \a
nguäi lao dng trong don vj d ph bin và cho r kin dóng gop (theo máu)
v bàn dir tháo Quy ch. ' kin dóng gop bang van bàn cüa don vj (k Ca
tru'àng hcrp khóng chinh tha) xin du?c gui v H9c vin (thông qua Ban T
chuc can b) tir nay dn hM ngày2.. tháng 8 nàm 2021. Bàn mrn xin duçic
gui qua Email: tccb@vnua.edu.vn.
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Gui kern van bàn nay là bàn dr thào Quy ch T chuc và hoat dng cüa
Hçc vin (dang trén trang thông tin cüa Ban To ch
Trân trçng cam an./.
Noi n/i in:

- Nhu trên;
- Luu TCCB.
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