BQ NONG NGHIP VA PTNT
HOC VIN NONG NGHIP VIET NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hinh phñc

S:1133 /HVN-TCCB

Ha Nôi, ngàyJ3 tháng 12 näm 2021

V/v: k hotch thirc hin quy trInh b nhim
truâng các vin, trung tam thuc Hc vin

KInh gCri: Các vin, trung tam thuc H9c vin'

Can cir Nghj djnh s 11 512020/ND-CP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cüa
ChInh phü ye tuyên ding, sir diing và quán 1 viên chic;
Can cir Quy ch T chüc và hoat dng cüa H9c vin Nông nghip Vit
Nam duçic ban hành kern theo Nghj quyêt so 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11
näm 2021 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Thrc hin Nghj quyt cüa Dàng üy Hçc vin Nông nghip Vit Nam tai
kS' h9p ngày 28 tháng 8 näm 2020 và ngày 05 tháng 10 nàm 2020 v cong t >'
to chüc can b và can ci'r vào tInh hInh thirc t cüa H9c vin, Giám dc He(NoG NGI
vin thông báo kê hoach thirc hin quy trInh bô nhim, b nhim li tru
VIT NI
các viên, trung tam thuc HQc vin (sau day g9i chung là don vi), nhim k
e
2021-2026nhusau:
1. T chirc hi nghj tp th lành dao &m vj d xuât chü trucYng bô nhim
và xác djnh nguOn nhân sir b nhirn.
a) Chü trI: Tru&ng dan vj.
b) Thành phn: Cp üy và truO'ng, phó dan vj (di v9i don vj không có
cap Uy: BI thu Chi b và tru&ng, phó dan vj). Riêng dOi vâi dan vj không có cap
phó: BI thu Chi b, Truâng dan vj và Giám dôc/Phó Giám doe phit trách don v.
c) Thu k: NgiRi lam cong tác van thu, t chüc cUa dan vj
d) Ni dung: Thào 1un, tMng nht, xác djnh nhu cu, co cu, s luçmg,
bô nhirn, bô nhim lai.
2. Lp h so d xut phê duyt chü truang b thirn güi Giám déc HQc
vin (thông qua Ban T chüc can b chm nhât ngàyL tháng 12 näm 2021),
gm có: (1) Th trInh d xu.t phé duyt chü truang bô nhirn có thuyêt rninh rO
bô nhim (ngun nhan si,r tai dan vj trong quy hoach hoc ti1r fbi khác trong quy
hoch cüa yj trI dx kin d xut b nhim), bô nhim iai; (2) Bien bàn cuc h9p
t.p th lânh dao don yi; (3) Tom tat so yêu 1 ljch cüa các nhân sir; (4) Các minh
chüng v tiêu chun khoa h9c cOng ngh cüa nhân sir duçvc d xuât theo Quy ché

To chirc và hott dng cüa Hçc vin.
Không bao gm 04 vin mâi duc thành 1p näm 2021
1

Giám dc H9c vin thông báo tci dan vj d bi& và phi hçip vi H9c vin
cüng trin khai thirc hin./.
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