BØ NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIP VIIT NAM

CONG HOA xA HO! ClltJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc

S& 1205 /HVN-TCCB
VIv: k hoach th%rc hin quy trInh
bô thim phó trisàng khoa

Ha Nç5i, ngày 09 tháng 7 nám 2021

KInh gt'ri:
- Khoa Co Diên;
- Khoa Khoa h9c xã hôi;
- Khoa Tài nguyen và Môi tru&ng.
CAn cü Ng dnh s 115120201ND-CP ngày 25 tháng 9 nAm 2020 cüa
ChInh phU v tuyn diving, sir diing và quân 1 viên chüc;
CAn cir Quy ch T chirc và boat dng cüa H9c vin Nông nghip Vit
Nam duqc ban hành kern theo Nghj quy& s 42/HDHV-QN ngày 12 tháng 10
nAm 2020 cüa Hi dng Hçc vin Nông nghip Vit Nam (Quy ch T chüc và
boat dng);
Thrc hin Quy ch b nhim, b nhim lai, thôi giü chüc vi, min :
Hoc VIN
ONG
NGHIEJ
di vth viên chüc quân i các don vj trong H9C vin Nông nghip Vit Nam
ban hânh kern theo Quyt djnh s 138IQngày 08 tháng 01 nAm 2021 : VIT HPJJ
Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam (Quy ch b nhirn); cAn ci vào
hInh thirc t cüa HQc vin, Giám dc H9c vin thông báo k hoach thirc hin quy
trInh b nhirn, b nhirn 'ai phó tm&ng khoa nhim kS' 2021-2026 nhu sau:
1. Don vj t chüc hi nghj tp th thnh dao don vj d xut chü truong b
nhim va xác djnh ngun nhân sr b nhim theo Diu 10 cüa Quy ch b nhim.
Ciith:
a) Chü trI: Truâng don vj.
b) Thành phn: Cp üy và trueing, phó don vj (di vâi don vj không có
cp üy: BI thu Chi b và truông, phó don vj). Riêng di vth don v không có cp
phó: BI thu Chi b, Tru&ng don vj và Giám dcIPhó Giám dc phii trách don vj.
c) Thu k: Trçi 1 t chüc.
d) Ni dung:
+ Thão 1un, tMng nht, xác djnh nhu CU, Co CU, s luçing, b nhim (1n
du)/b nhim lai• Riêng di vi nhân sir khoa ti'r ngun tai ch khi b nhim (1n
du) gii thiu tr 02 dn 03 ngui dü tiêu chun trong quy hoach d lija chQn.
+ TMng that d xut chü truong b nhim.
2. L.p h so d xut phé duyt chü truong bt nhim g11i Giám dc H9c
vin (thông qua Ban T chirc can b) ti'r nay dn ht ngày 16 tháng 7 nAm 2021,
1

gm có: (1) Th trInh d xutt phé duyt chü trisang b nhim Co thuyt minh rO
b nhim lai hoc b nhim (1n du) ngun nhân sir tai don vj trong quy hoach
hoc tü noi khac trong quy hoch cüa v trI dr kin d xut b nhim; (2) Biên
ban cuc hp tp th lânh do don vj; (3) Tom t&t so yu 1 ljch và h so cüa các
nhân sir; (4) Các minh chirng v tiêu chun khoa hçc cong ngh cüa nhân sr
thrçic d xut theo Quy ch T chrc và hot dng cüa H9c vin.
Giám dc H9c vin thông báo tôi don vj d bitt và phéd hçip vOi Hc vin
cüng trin khai thirc hin.I.
No'inhin:
- Nhu trén;
- Giám dc HQc vin (d b/c);
- Luu TCCB, LT(1O).
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