BO NONG NGHIEP vA PTNT
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S:
/HVN-TCCB
V/v: ké hoach thrc hin quy trInh
bô nhim phó dan v

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ha Nói, ngày

[hang 12 nàm 2021

KInh g1i:
- Ban Cong tác chInh trj và Cong tác sinh viên;
- Ban Khoa hpc và Cong ngh.

Can cü Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nàm 2020 cüa
ChInh phU v tuyn di.ing, sir diing và quàn 1 viên chiirc;
Can cir Quy ch To chüc Va hoat dng cüa Hçc vin Nông nghip Vit
Nam ducic ban hành kern theo Nghj quyêt so 581 3/NQ-HDHV ngây 22 tháng 11
näm 2021 cüa H5i dông Hpc vin Nông nghip Vit Narn;
Can cir vào tInh hInh thirc t cüa H9c vin, Giám dôc H9c vin thông báo
dn dan vj v k hoach thirc hin quy trinh b nhim phó dan vj nhim k' 20212026 nhu sau:
1. Dan vi t 6 chirc hi nghi tap th lãnh dao dan vj dê xuãt chü tnrcing bô
nhirn và xác djnh ngun nhân sir b nhiêm theo Diu 10 cüa QUy chë bô nhiërn,
b nhim lti, thôi giü chüc vii, min nhim di vâi viên chirc quãn 1' các dan v
trong H9c vin Nông nghip Vit Nam duçic ban hành kern theo Quyt djnh s
138/QD-HVN ngày 08 tháng 01 nàm 2021 cüa Giám dc H9c vin Nông nghip
Vit Nam (Quy ch bô nhim).
2. Dan vj h sa d xut phê duyt chi truung b nhirn gri Giárn doe
Hçc viên (thông qua Ban To chirc can b) ti nay den hêt ngay2. tháng 12 närn
2021, gm có: (1) Ti trInh d xut phé duyt chü tnrong bô nhim có thuyêt
minh rô bô nhim lai hoc b nhim (1n du) ngun nhân sr tai dan v trong
quy hoach hoc tü nai khác trong quy hoach cüa vj trI dir kin d xutt b nhim;
(2) Biên bàn cu5c hpp tp th lãnh dao dan vj; (3) H sa cüa nhân sir duçc d
xuât b nhiêm.
Giám dôc Hpc vin thông báo ti dan vj dé bit và phôi hçp vii Hpc vin
cüng trin khai thrc hin./.
Niyi nhçIn:

- Nhu trên;
- Lmi TCCB, LT(1O).

