BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC YIN NONG NGHIP VIET NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Ha Nói, ngày 25 tháng 3 nám 2022

S: 1ç?c /HVN-TCCB
V/v: k hoach thçrc hin quy trInh
ho nhim trwng/phó phông thI nghim,
Bnh vin thii y, Xu&ng Co Din

KInh g11i: Các Khoa trong H9c vin
Can cü Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nàm 2020 cüa
ChInh phü v tuyn dvng, sü diing và quãn 1 viên ch(rc;
Can ccr Quy ch T chüc và hoat dng cüa Hçc vin Nông nghip Vi
Nam duc ban hành kern theo Nghj quyt s 581 3/NQ-HDHV ngày 22
tháng 11 näm 2021 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Can cir vao tmnh hInh thrc th cüa H9c vin, Giám dôc HQc vin thông báo
k hoach thrc hin thirc hin quy trmnh b nhim tnrâng/phó phông thI nghim,
Bnh vin thu y, Xuâng Co Din, nhim kS' 202 1-2026 nhu sau:
1. Don vj d xut chiX tnrong b nhim, b nhim 1i theo trInh tr, thu tiic
ducic quy djnh tai Diu 23 cüa Quy ch b nhim, b nhim 'aj, thôi giü chüc viii,
min nhim dôi vri viên chirc quãn i các don vj trong Hc vin Nông nghip
Viét Narn duc ban hành kern theo Quyt djnh s 138/QD-HVN ngày 08 tháng
01 11am 2021 cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Narn g11i Giám dc Hçc
vin (thông qua Ban T chirc can b) tCr nay dn ht ngàyJ4 tháng 3 näm 2022.
H so gm có: (1) T trInh d xut phê duyt cht trixong b nhim có
thuyt minh rô b nhim (ngun nhân sr tai don vj trong quy hoch hoc tr noi
khác trong quy hoach cUa vj tn d kin d xutt b nhim), b nhim lai; (2)
Biên bàn cuc h9p tp th lãnh dao don vj; (3) Tom tAt so yêu 1r ljch cüa cac
nhân sr; (4) Lr ljch và các minh chng v tiêu chuAn khoa h9c cong ngh cüa
nhân sir duçc d xuAt.
2. Nhân 51,r duçc d ngh b nhim phài dam bão du tiêu chuAn theo
phi htc dinh kern.
Giám dc H9c vin thông báo ti don vj d bit va phi hçp vOi HQc vin
cüng trin khai thirc hin./.
No'inhin:

- Nhu trên;
- Liru TCCB, LT(10).
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PHU LUC
1. Tiêu chutn tnthng phông thi nghim nhu tiêu chu.n cüa Tnring BO mon.

Cu thl tiêu chudn trithng Bó món: Ngoài các tiêu chudn nhân sy' giib chi'c
Trtthng Bó mon dzicrc quy djnh tgi Quy ché' T ch&c và hogt d5ng và Quy ché bO
nhim thI trong 05 ndm gin nht1phãi có It nht (1.) 01 bài bdo khoa h9c dàng
trên các 4zp chl khoa hc thu3c danh myc ISI/Scopus hoc tu'o'ng diro'ng
(gilng mó'i, tiln bO k5 thuat mO'i, giái pháp h,2'u Ich mó'i, các sang kiln v the'
ché', chlnh sách du'crc ca'p có thdm quyln xác nhn), hoc chwong sách phyc vy
dào 4w du'ic xuit bàn bó'i các nhà xut bàn uy (In trên the' gió'i; hoc 05 bài
báo khoa h9c dáng trên 4ip chl cüa H9c vin, trong do CO 01 bài báo khóa h9c
dirrc vilt bang Tilng Anh, (2) chü nh4m 01 de' tài/nhim vy/d(r an cip b5 Va
twong du'ong tth len (de' tài ca'p tinh, dl tài hcip tác song phtco'ng vó'i mthc
ngoài hay hcip dng kinh té vái các dli tác trong và ngoài n,thc có giá trj tIc 0,5
tj' VND trà len...) khOng tInh các dl tài/nh4m vy/dr an do H9c v4n giao".
2. Tiêu chun cüa phó trirâng phông thI nghim; xuâng tmàng/xixàng
y thirc hin nhir
phó Xithng C Din; Giám dc/Phó Giám dc Bnh vin
tiêu chun cUa Phó Tnr&ng B môn:

Phó tru'dng Bó mOn có dóng gop ye' khoa hQc và cOng ngh It nhlt phái
btng 50% tru'O'ng B mon.
Trong 05 nàm gdn nhltphái cO It nhá't (1) 01 bài bdo khoa h9c dáng trên
các 4ip chi'khoa h9c qulc tl cO ISSN hoc tu'o'ng dwo'ng (giO'ng mO'i, tiln bó k9
thut mO'i, giái pháp hIhi Ich mO'i, các sang kiln ye' the' ché', chlnh sách du'çrc c
cO thdm quyln xác nhn), hoçc chu'o'ng sách phyc vy dào tgo dvccrc xuá't ban bO'i
các nhà xuO't ban uy tin trên the' giài; hoc 03 bài báo khoa h9c dáng trên 4zp
chl cüa H9c v&n, trong dO có 01 bài báo khOa hpc dwic vilt bang Tilng Anh;
(2) tham gia chInh 01 dl tài/nh&m vy/dr an clp b và tu'o'ng diwng tth len
(dl tài cá'p tinh, dl tài hQp tác song phzwng vO'i nu'O'c ngoài hay htp dng kinh
ii vO'i các dli tdc trong và ngoài nithc cO giá trj (Iv 0,3 tj 'WD trO' len...) khOng
tinh các dl tài/nhim vy/dy' an do HQC vin giao.
Ghi chi: Trong trwng hçTp nhân sir ducc d xut tai miic 1 và 2 nêu trên
khOng dü tiêu chun thI cho phép quy di hoat dng khoa h9c cong ngh theo
quy djnh tai Phçl içic 3 trong Thông báo s 674/HVN-KHCN ngày 20 tháng 4
näm 2021 cüa Giám d6c H9c vin v dàng k phxong an nghiên ciru khoa h9c
thrc hin näm 2021, nhu sau:
-01 bài báo 1ST (tãc giã chinh) tuang ducng vài 01 d tãi cp BO và llrong
dixcrng (chü nhim) hoc 1,5 bài báo Scopus hotc 03 bài báo ting Anh dàng trên tap
chI Hçc vin hoc 01 tiM b k thut/giãi pháp hüu Ichlphát minh sang ch cüa H9c
vin duçic cong nhn ctp quc gia (tác giã chinh) hoc 01 gi6ng cay trng/4t nuoi.
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- 01 d tài cp Bô (chU nhim d tài) tuung duang vi 01 d tài hgp tác Nghj
djnh thu, 01 d tài/dir an HTQT (?30.000 USD); 02 d tài/dr an HTQT (15.000<30.000 USD); 03 d tài/du an HTQT (<15.000 USD); hoàc 01 d tài Nafosted; 01
d tài/dçr an nhánh ctp quc gia; 01 d tài cp tinhlthánh ph6 trirc thuc TW; 01 d
tài/dçr an doanh nghip (gia trj? 1 ti dng); 0,75 d tàiIdir an cp Quc gia (thuc
chirnng trinh KH&CN cp quic gia, d tài!dir an dc 1p cp Quc gia).
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