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tháng 12 nám 2020

KInh giri: Các khoa và các dan vj chüc näng cüa H9c Viçfl
Can cir Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nãm 2020 cüa
ChInh phü v tuyn dyng, s1r diing vâ quân 1)2 viên chirc;
Can cir Quy ch T chüc và hot dng cüa H9c vin Nong nghip Vit
Nam du'çic ban hành kern theo Nghj quyt s 42/HDHV-QN ngày 12 tháng 10
nàm 2020 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Thirc hin Nghj quyt cUa Dãng üy Hpc vin Nông nghip Vit Nam ti
kST h9p ngày 28 tháng 8 näm 2020 và ngày 05 tháng 10 nàm 2020 ye cong tác to
chirc can b và can cir vâo tInh hInh thiic t cüa HQC vin, Giám dc H9c vin
thông báo k hoach thrc hin quy trInh b nhim, b nhim 1ti tru&ng các khoa,
dan v chrc nãng theo nhim k)2 Giám dc H9c vin nhu sau:
I. Be xuât chü trlro'ng bô nhim
1. Don vi t chrc hi nghj tp th lãnh do don vj d xut chü truong b
nhim và xác dnh ngun nhân sir b nhim.
a) Chü trI: Truâng dan vj.
b) Thânh phn: Cp üy và truOng, phó don vj (déi vi don vj không có
cp üy: BI thu Chi b vâ tru&ng, phó don vj). Riêng di vOi dan vj không có c.p
phó: BI thu Chi b, Trueing dan vj và Giám dc/Phó Giárn dôc phii trách don vj.
c) Thu k)2: Trçi 1)2 t chtrc (Khoa)/ngui lam cong tác van thu, to chi.rc
(don vj chrc nang)
d) Ni dung:
+ Thâo lun, thng nht, xác djnh nhu cu, co cu, s luçing, b nhiêm
(1n du)/b nhim lti. Riêng di vii nhân sir các khoa tr ngun ti ch khi b
nhim (ln du) giâi thiu tr 02 dn 03 ngu?i dü tiêu chun trong quy hoch d
1ira chpn. Nu dan vj chi có 01 ngui dü tiêu chun trong quy hoach, don vj phái
có van bàn giâi trInh; Nu trong dan vj có ngui dU tiêu chun ma chua duc
quy hoch thI phái quy hoch 1i d dam bâo mi vj trI có tr 02 dn 04 ngu'ô'i.
+ Thng nht d xut chU truang b nhim.
+ Lp h so d xuAt phé duyt chü trucmg b nhim gri Giám dc HQC
vin (thông qua Ban TO chrc can b chm nht ngày 11 tháng 12 nãm 2020),
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gm có: (1) To trInh d xut phê duyt chü tru'o'ng b nhirn có thuyt rninh rO
bô nhirn 1i hoc b nhirn (thn du) ngun nhân sir tti dan vj trong quy hoch
hoc tü nai khác trong quy hoch cña vj tn dr kin d xut b nhirn; (2) Biên
bàn cuc h9p tp th lãnh do dan vj; (3) Tom tt so' yu 1 ljch cüa các nhân
sir; (4) Các minh chü'ng v tiêu chuAn khoa h9c cong ngh cüa nhân sir duc d
xut theo Quy ch T chirc và hott dng cia Hpc vin..
2. Ban T chi'rc can b tng hcp báo cáo Giárn dc Hpc vin.
3. Giám dc Hpc vin to chirc hcp Ip the lãnh dao Hoc viên d kt Juan
phê duyt hoc không phê duyt d xut chü tnrang bô nhim cña dan vj.
4. Ban To chrc can b thüa 1nh Giám dc Hpc vin thông báo tO'i dan vj
v kt qua phê duyt.
5. Dan vj can ctr kt qua phê duyt dé triên khai các buc bô nhirn, bô
nhim 1ti theo quy djnh.
H. Tiêu chuãn và thôi han bô nhim Truong khoa, truô'ng ban chtc nàng
1. Tiêu chuân b nhim các chüc viii lãnh do, quãn 1 cilia HQc vin
(Diu 9 cüa Quy ch T chüc và hoat dng cüa Hpc vin)
"Diu Tiêu chuân bô nhim câc chüc vi Iffnh d,o,

quail

i cüa H9c vin

pliáin chat chInh tn, dqo dtc, lói song, sth'c
1. Ciing vó'i các tiêu chucn
khoé, HOC vién coi các tiêu chuán v hiéu ly'c quán lj và hiu qua cOng tác' là
do tuOi, nhim k, bang cap Va C6C
các tiêu chuá'n quyê't âinh, các tiêu chuán
tiêu chuá'n khác quy d',inh tgi càc van bàn pháp iut hin hành là các tiêu chuán
tharn kháo quan trQng.
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2. Ngu'&i giü' chi'cc vu lành dao, quán l (sau dOy viét chung là cht'cc vi
quán l) ciia HQC vin là nhIing ngtcO'i cO tinh than don thOn, lam viéc cO tràch
nhiém cao, gn bO lam viêc lOu dài vOl HQC vién, CO tu' duy dOi mâi, cO suy ngh
và hành dOng sOng tqo vi sy'phOt tnién czia HQC vin,' giOi ye chuyên mOn, vüng
v nghip vy, thông thçio tié'ng Anh và lc nOng cOng ngh thông tin,' có nhthig
dóng gop thié't thy'c, cy thé và ni tr5i trong vic gOp phOn nOng cao uy tin, vi
the' và tang cu'àng tim lu'c tài chInh cOa HOC vién; cO vOn bàn dOng j bO
nhim/cOng nhn chilcc vy quàn i,j. cith cap cO thC,'n quyén.
HQC vin khuyé'n khich viên chz'c sO' dyng du'çic nhiéu ngoçii ngü, nhu'ng
lO'y tié'ng Anh lam ngOn ngii' chinh trong giao tiêp và trong cOc hoqt d(5ng khoa
hQc cO yéu to nithc ngoài.
Nhing ngu'ài thuc nit trong cOc trui3'ng hQp sau du'Q'C col là thông thQo
tiéng Anh:
a) DO sOng và hoc tap,

lain

vic lien tyc ti 02 nOm trO' len tii quOc gia,

Tht hin qua D an cong tác Va Chuo'ng trInh hãnh dng ld'i duqc d cir/trng cO vO kt qua thc t
hang nãm, giüa nhim kS' vâ cã nhirn kS' kiii diêu hành, quãn I' Hoc viên, diêu hành quán 1' don vj.
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ving ldnh th có ting Anh là tiêng bàn ngIi' ('ting mc dé) hoc st' ding tiéng
Anh là ngón ngi giao tiép và lam vic hang ngây vol ngu'ài nu'Oc ngoài càa dgi
bç5 phn dan chzng; hoàc:
b) Vié't và bào ye luán van, lun an bang tié'ng Anh; hoàc là tác giá chinh
(tác giá dth'ig du, tác giá lien he,) càa It nhá't 03 bài báo tié'ng Anh clang trên các
tçlp chi khoa hQc thu5c danh muc ISL Scopus hoçc các an phám khoa hQc khác
('các chuv'ng, phdn càa sách chuyên kháo, sách tham kháo, giáo trmnh) do 200
trzthng dcii hQc hang dáu the' giOi theo xép hgng cüa Times Higher Education
World University Rankings (THE) hoic Quacquarelli Symonds World University
Rankings (QS World University Ran gkings) vào nàm an phám du'ç."c in và phát
hành, hoc các nhà xuát bàn có uy tin khoa hQc cao nhu Routiedge, Cen gage
Learning, Elsevier, Springer, Earthscan, Oford Press, Trans-Pac/lc Press; hoác:
c) Tt nghiép dqi hQc ngành/chuyên ngành ngOn ngi'Anh h tflp trung, hoác:
d) CO chà'ng chi IELTS quO'c te' dat tà' 6,5 diem trO len hoc tuv'ng du'o'ng,
khOng qua 02 nàm tInh dé'n thO'i diém thyc hin quy trInh bO nhim.
3. Các tiézi chuá'n cl/nh lu'Q'ng dé' dánh giá nn'rc d5 hoàn than/i nhim vi,
vai trO tiên phong, gu'o'ng mcu càa ngu'Oi gill' ch0c vi quán 1j5 du'Q'c thicc hin
theo quy cl/nh càa Quy ché nay và theo cain két cua cá nhán ngu'O'i gill' chile vy
quán l,) khi dupe bó nhim trén co' sà v/ tn cOng tác và nhini vy du'çic giao,'
nhu'ng chà yé'u theo các tiêu chuán chinh sau.
a) SO' cOng trinh khoa hQc và cOng ngh càa dan v/ và càa cá nhán ngu'ài
gill' chil'c vy quán l, trong nám hQc du'çic dánh giá, trong 02 nàm hQc lien tiép,
trong 03 nám hQc lien tiép, trong 04 nàm hQc lien tiep so vO'i nám hQc dup'c
dành giá và trong cá nhiçm ki);
b) T l sinh viên càa dan v/ cO vic lam sail tt nghip 12 tháng;
c) SO sang kiê'n, dói mO'i trong cOng tác tO chzl'c, quàn i, và thy'c hin các
nhim vy càa cá nhân càa ngwài gill' chzl'c vy quán l và cila don v/ trong nàm hQc;
d) Mil'c d hoàn thành nhim vy do Hi dóng HQC vin/Giám dóc HQC
vin giao và theo cam ke't càa cá nhán k/il du'Q'c bO nhim/phê chuán;
e) DO'i vO'i Giám dOc HQc vin và Tru'O'ng càc don vi tu' chO, them tiCu
chun v s kinh phi thu ye HQc vin và don v/ trong nhim /), thu nhp thy'c t
czla vien chil'c và ngu'ài lao dng, trong do phái the hin vai trO di dâu cz,la cá
nhdn viên chil'c quán l;
f) Hç5i dOng HQc vin và Giàm dO'c HQc vin cO quyn cho mien nhim, thOi
gill' chil'c vu, dlnh chi chil'c vu cO thai han vO'i ngithi gill chàc vy quán l khi khOng
hoàn thành nhiérn vu, khOng thy'c hin nhim vy dup'c cap cO thdm quyén giao,
khOng thy'c hindzlng các cam ke't k/il ilng cv'r, khi cO biéu hién thiéu vai trO tién
phong guv'ng máu, khOng yen tam gàn bO lam viéc láu dài vO'i Hoc vién, lam mat
doàn ke't nói bó, lam suy giám ,, chI và sy' dOng thun càa viên chil'c tnong do'n v/
khi thu'c hin các nhiëi'n vu chInh tn cila do'n v/ và càa HQC vin.
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4. Tiêu chuán, tiêu chI ye khoa hQc và cong ngh là m3t trong các tiêu
chucn, tiêu chI bt buOc phOi duyc xern xét truó'c khi bO nhiém, quy hoqch viên
cht'c vào các vi trI lãnh dao, quán l), phit hQp vO'i tz'rng th&i k)), giai dogn phát
trién cta HOC vién, theo nguyen tc chat lucing ho cit d5ng khoa hQc và cOng
ngh càa viên chtc lành dao, quán l càa giai dogn sau phOi cao han gial dogn
tru'Oc; nhung can dU9'C cOng bO' cOng khai tru'O'c khi tié'n hành quy trmnh bO
nhiém viên cht'c lânh dao, quán l.
5. Giám dc HQc vin cO the de nghj I-Iç5i dOng HQC vin xem xCt, quyét
d.inh nhthzg truàng hçrp dIc bit khi bO nhirn nhm darn báo và tang cuàng hiu
4cc quán l và hiu qua cOng tác ct?a don vf và cta HQC vin."
2. Thôi htn gifl' chñ'c viii quãn 1 (Khoân 4, Diu 10 cüa Quy chê To
chüc và hoat dng cüa Hpc vin)
"4. KhOng nên gil? cling rn3t chth'c vi quán l5 qua 02 nhim kjt) lien tiép;
tric chtc danh Trzthng, PhO B5 mOn và tuv'ng duong, Tru'àng, PhO các dan vi
hoqt dç5ng theo ca ché' 4c dam báo chi thu'àng xuyên, và các tru'àng hQp buc
phái luán chuyén/thOi gil? cht'c theo quy d/nh cza pháp lut."
3. Tiêu chuân trir&ng ban chrc näng (khoán 7, Diu 23 cüa Quy ché To
chirc và hoat dng cUa Hpc vin)
"Diii 23. Van phbng, các Ban clth'c náng và twong du'ong
7. TiCu chuá'n TruOng ban, PhO tru'O'ng ban
a) Ngoài cOc tiêu chuán v phcni chat chinh tn, dao dtc tat, cO uy tIn và
cO si'c khoé tdt. Tru&ng ban phái là ngu'ài tot nghip dgi hQc h chinh quy và cO
bang Thqc si trà len, tinh thông nghip vzi chuyén mOn ye linh vy'c c1a Ban.
Tru'àng các Ban Quán l) dào tao, Ban Khoa hQc yà COng ngh, Ban HOp tác
quOc te' và Giám dO'c Trung tam Dam báo chat lu'cmg, Trung tam DOi rnâi sang tio
phái CO bang tié'n sl ith len, thOng tho tié'ng Anh giao tié'p yà tié'ng Anh chuyén
mOn, dâ tfrng là giáng vien di hQc hoc dà tham gia giáng dgy lj thuyé't bçc dqi hQc
It nhá't 05 nàm, luOn hoàn thành xuá't sc nhim vzi cla giáng vién; dd là chi nhiém
d tài, du' an cá'p quO'c gia, ca'p B dâ du'Qc nghim thu tl? dat tth len; da cOng bO' It
nhá't 03 bài báo trén tgp chi trong danh myc ISI/Scopus, trong do it nhá't cO 01 bài là
tác giá tht nhá't hoIc tác già lien h tnong 05 nám gán day.
b) Hiu 4cc quàn l và hiu qua cOng tác là tiéu chuOn quye't dinh, các
tiêu chuOn khác theo quy dfnh caa pháp lut hin hành là các tiêu chuO'n tharn
kháo quan trQng. Nhim kj) caa Truàng ban, PhO truàng ban theo nhiçm lçi) cua
Giám dc HOC vién và có th dtco'c bO nhiérn lai tnén cà sO diéu kién thuc t darn
báo sy'phát trién On d/nh và vl?ng mçinh cia HQC vin.
c) Tiéu chuá'n cy the' dO'i vO'i Tru'Ong ban, PhO Trwàng ban d'u'çic quy dfnh
trong quy dinh v bi nhiém, mien nhiém, bai nhiêm, cho thOi và dInh chi chtc vu
cO thai han."
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3. Tiêu chun truô'ng khoa (khoán 3, Diêu 24 cña Quy ch To chrc và
hoat dng cüa Hpc vin)
"Diêu 24. Tru'ô'ng, K/wa, Viên
3. Truxng khoa, phó tru'ó'ng khoa chuyên mon
a) Tru'ó'ng khoa phài cO dt tiéu chudn githng v/en dcii hQc, phái là nguài
du'çic dào tcio chInh quyphii hQp vO'i ngành, chuyên ngành dào tao cia khoa, cO
bang tiê'n si tró' len, cO thc khOe tat, có k/nh nghim giOng dgy, nghiên ctn khoa
hQc, có khá nàng quán lj, có uy tin cao, là hcit nhOn doàn ké't cña dan vf, thông
thgo tié'ng Anh giao tié'p và tié'ng Anh chuyên mOn;
b,) Diu kin và tiêu chuán bó nhim tru'Ong k/wa theo DiCu 9 ci'a Quy
ché' này, trong do t'mg viên truàng khoa phOi là giOng vién luOn hoàn thành
nhim vi cza giáng viên, cO nhng dóng gOp ni tr5i v khoa hQc và cOng ngh,
tài chInh cho don vi và cho HOC vién, tha h/en qua các tiêu chi: CO it nhát 02 bài
báo quc t dáng trén các tp chI thuc danh niic ISI/Scopus hoc tuong duv'ng
bng sang ch phát ni/nh, bàn quyn cOng bá v chat luQ,ng san phám mang
thu'o'ng hiéu HOC vién,...); trong 05 nàm gn nhO't phái dáu tháu thành cOng It
nhá't 0] de tài cá'p b5 và tu'ang duong 'dé tài cá'p tinh, d tài hQp tác song
phtcong vO'i nwO'c ngoài, hoàc hop dng kinh te' v&i các dO'i tác CO giá tr tic 02 t)
Vit Nam dng trà len,...). Trong s các &ng v/en cO thành tIch và uy tin ttcong
ttc nhau, uu tiên ly'a chQn ngu'ài cO nh/eu dOng gOp hon cho HQC vin.
Trong truàng hQp can thié't, GiO,n dO'c HOC v/en cO the giao nhim vi
tru'O'ng khoa cho mçät giáng vién cO k/ia nàng hoàn thành tat nhá't cOc nhi,ii vy
cza dan vi, viêc giao nhim vy nay khOng theo tiêu chuán, trInh tu; thi tuc nhu
quy trinh bá nhiérn viên chtc quán l thông thu'àng. Giám dóc cO trOch nhim
bOo cáo H5i dOng HQC vin hoc Thu'àng try'c H5i dOng HQC vin truàc khi giaJ\\
nhiém vu.
Doi vo'i khoa khong dam nhn chinh viec dao tqo mQt nganh hoqc chuye
ngành dé' cá'p m5t trong cOc vOn bang tt nghip dai hoc, thac s7 tién s7, nu
khOng cO tin 57 thI GiOm dc HQC vin cO tha xem xét bó nhim ngu'ài cO trinh
d thçic s7 vào vj tn truàng k/wa."
Giám dc Hoc vin thông báo tói don v dé bit và phi hçip vi Hçc vin
cüng trin khai thirc hin./.
I"/o'i u/i (1ii:
- Nhu trên;
- Lisu TCCB, LT(1O).
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