BØ NONG NGHIP VA PTNT
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/HVN-TCCB
Sé:
V/v: k hoich thirc hin quy trInh
ho nhim phó dcm vi

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc
Ha N5i, ngay/fg tháng 02 nám 2022

KInh giri: - Ban Quân 1 co sâ 4t chat;
- Trung tam Dam bão chat lucmg.
Can cü Nghj djnh s 115/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cüa
Chinh phü v tuyn ditng, si:r diing Va quãn 1 vien chrc;
Can ci1 Quy ch T chirc và hot dng cüa Hc vin Nông nghip Vit
Nam duqc ban hành kern theo Nghi quyt s 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11
näm 2021 cüa Hi dng HQC vin Nông nghip Vit Nam;
Can cir vào tmnh hInh thirc t cüa H9c vin, Giám dc H9c vin thông báo
dn dan vj v k hoach thirc hin quy trInh b nhim phó don vi nhim kS' 202 12026 nhu sau:
1. Dan vj t chiirc hi ngh tp th lãnh dao don vi d xut chü tnrang b6
nhim và xác djnh ngun nhân si.r b nhim theo Diu 10 cUa Quy ch b nhim,
b nhiêm 1i, thôi giü chüc v11, min nhim déi vth viên chirc quail 1 các dan vj
trong HQc vin Nông nghip Vit Narn dircc ban hành kern theo Quyt djnh so
138/QD-HVN ngày 08 tháng 01 närn 2021 cUa Giárn dc HQc vin Nông nghip
Vit Nam (Quy ch b nhirn).
2. Dan vj h so d xut phé duyt chü trixang b6 nhim gui Giám dc
H9c vin (thông qua Ban T chirc can b) tü nay dn ht ngày5 tháng 02 näm
2022, gm có: (1) T trInh d xut phê duyt chü truang b nhim có thuy&
minh rö b nhirn lai hoc b nhim (1n du) ngun nhân sir tti dan vj trong
quy hotch hoc tir fbi khác trong quy hoach cüa vj tn dci kin d xut b nhim;
(2) Biên ban cuc h9p ttp th lãnh do don vj; (3) Ho so cüa nhân sçr duçc d
xut b nhiém.
Giám dc H9c vin thông báo tOi don vi d bit và phi hyp vOi Hçc vin
cüng trin khai thirc hin./.
No'inhmn:

- Nhu trên;
- Luu TCCB, LT(1O).
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