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KInh gui: Các Khoa trong H9c vin
Can cü Nghj djnh s 1 15/20201ND-CP ngày 25 tháng 9 nAm 2020 cüa
ChInh phü v tuyn d%lng, sir ding và quán 1 viên chirc;
Can cir Quy ch T chüc và hoat dng cüa H9c vin Nông nghip Vit
Nam duçic ban hành kern theo Nghj quy& s 58131NQ-HDHV ngày 22 tháng 11
nãm 2021 cüa Hi dng HQC vin Nông nghip Vit Nam;
Can cü vào tInh hInh thirc t cüa Hc vin, Giárn dc H9c vin thông
báo k hoach thirc hin quy trInh b nhim, b nhim lai phó trixOng b mon
nhiêm kr 202 1-2026 nhu sau:
1. Dorn vj d xut chü truo'ng b nhim, b nhim 1i theo trinh tix, thu tiic
dugc quy djnh ti Diu 23 cüa Quy ch b nhim, b nhim 'aj, thôi giü chCrc vçi,
min nhirn di vri viên chñc quãn 1 các do'n vi trong H9c vin Nông nghip Vit
Nam duçc ban hành kern theo Quyt dnh s 138/QD-HVN ngày 08 tháng 01 näm
2021 cüa Giárn dc Hc vin Nông nghip Vit Nam gCri Giám dc H9c vin (thông
qua Ban T chüc can b) tü nay dn ht ngay2.. tháng 12 näm 2021.
2. Nhân s,r duçc d nghj b nhim phâi dam bâo dü tiêu chun theo phii
luc dInh kern.
Giám dc H9c vin thông báo ti dcn vj d bi& va phi hçip vi H9c vin
cUng trin khai thirc hin./.
Ntiinhmn:

- Nhix trên;
- Luu TCCB, LT(10).

'Thirc hién di voi cac b mon dã có Quyt djnh cOa Giám dc Hçc vin b nhim tru&ng b mOn
nhiém k' 2021-2026
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Phti hic: Tiêu chuân Phó Trtro'ng B mon
Cong van

s24 /HVN-TCCB ngayjj3thang 12 nàm 2021)

Ngoài các tiêu chuk nhân sr giü chüc Phó Trung Bô mon duge quy djnh
tai Quy chê To chrc và boat dng và Quy chê bô nhim thI trong 05 nàm gân nhât
phâi có It nhât: (1) 01 bài báo khoa hçc däng trên các tap chI khoa h9c quOc tê có
ISBN hoc tucing duang (giong mói, tiên b k thutt mdi, giài pháp hU'u Ich mâi,
các sang kiên ye the chê, chInh sách duçc cap có thâm quyên xác nhn), hoc
chuang sách phiic vii dào tao dugc xuât bàn b&i các nhà xuât bàn uy tin trên the
giOi; hoc 03 bài báo khoa h9c clang trên tp chI cüa H9c vin, trong do có 01 bài
báo khóa h9c drn7c viêt bang Tiêng Anh; (2) tham gia chinh 01 dê tài/nhim 'ryJd,r
an cap b và tt.rang duo'ng tr len (dê tài cap tinh, dê tài hçrp tác song phucing v6i
nuóc ngoài hay hçrp dông kinh tê v&i các dôi tác trong và ngoài nithc có giá trj tü
0,3 t VND tr& len...) không tinh các dê tài/nhim vildir an do H9c vin giao.
Ghi chIi:
a) Trong tri1ng hçip nhân sr không dü tiêu chun thI cho phép quy dM
boat dng khoa h9c cong ngh theo quy djnh tai Phi 1ic 3 trong Thông báo s
674/HVN-KHCN ngày 20 tháng 4 nàm 2021 cüa Giám dôc H9c vin ye clang k
phucing an nghiên cüu khoa h9c thrc hin näm 2021, nhu sau:
-01 bài báo ISI (tác già chInh) tucing duo'ng vOi 01 dé tài cap B và tucing
ducing (chü nhim) hotc 1,5 bài báo Scopus hoc 03 bài báo tiêng Anh dng trên tp
chi Hoc vin hoc 01 tiên b k thutJgiâi pháp hüu ichlphát minh sang chê cüa H9c
vin dugc cOng nhn cap quOc gia (tác giâ chInh) hoc 01 giông cay trOng/4t nuôi.
-01 d tài cp B (chü nhim d tài) tucing duo'ng v1i 01 d tâi hgp tác Nghj
djnh this, 01 de tài/dr an HTQT (?30.000 USD); 02 de tài/dir an HTQT (15.000<30.000 USD); 03 dê tâi/di,r an HTQT (<15.000 USD); hoäc 01 de tài Nafosted; 01
de tài/dii an nhánh cap quOc gia; 01 dê tài cap tinhlthành phô trtrc thuc TW; 01 dê
tài/di,r an doanh nghip (gia trj.? 1 ti dong); 0,75 dê tài/dr an cap Quôc gia (thuc
chucing trinh KH&CN cap quOc gia, dê tài/dir an dc 1p cap QuOc gia).
b) Do dc thu v chuyen môn, di vâi nhân sir d ngh b nhim Phó B
mon (h9c phân cci bàn) dugc tInh bang 1/2 (met phân hai) so vâi Trithng B
mOn nhu sau:
- Tru&ng Bô mOn (Trit h9c, Khoa h9c chInh trj, Kinh t chInh tr - Chü
nghia xA hi khoa h9c, Toán, L, HOa, Sinh h9c, Thirc vet, Ting Anh cci bàn,
Giao diic th ch.t): Chi cn mt trong hai tieu chi là cO Bài bào khoa h9c* (bài
báo) hoc D tài. S lugrig bài báo së giàm 1/2 (met phn hai) so vi tiêu chun
tai Cong van s 1369/H VN-TCCB ngày 05 thOng 8 nám 2021 cOa HQc vin
Nóng nghip Viçt Nam v ké' hogch thcc hiçn quy trinh bc nhim lan dau, be'
nhiçm igi trzthng b5 mOn nhim lçj) 2021-2026 (C!ong van so' 1369/HVN-TCcB).
Sách phiic vi dào tao* * (giáo trInh, chuyên khào) dugc tinh thu bài báo.
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- Trwing B mon (Pháp 1ut, Xà hi hçc, Tam 1 hoc, Phucing pháp giáo
diic, Ting Anh chuyên ngành): Chi cn mt trong hai tiêu chI là có Bài báo hoc
D tài. S luvng bài báo s giâm 1/3 (met phn ba) so vri tiêu chuân tti Cong van
sO' 1369/H VN-TCCB. Sách phic vii dào to (giáo trInh, chuyên khâo) duçc tInh
nhu bài báo.
Ghi chz,:
* Bài báo khoa hQc du'crc chO'p nhn là nhüng bài báo dáng trên các tgp
chI cia HQC vin, tgp chI trong danh myc tInh dié'm cia H5i dng GiOo sit nhà
nithc tgi th&i diO'm thy'c hin quy trInh bO' nhim.
** Phái có Ma sO' tiêu chudn quO'c tO' (ISBN)
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