BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VIN NONG NGHIEP VIET NAM
S:

/QD-HVN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ha N3i, ngày,/ tháng

02 nám 2021

QUYETD!NH
Ve vlçc thanh 1tp Hoi dong xet bo nhiçm chuc danh giao su', pho giao su'
cüa Hçc vin Nông nghip Vit Nam
A

GIAM DOC HOC VIN NONG NGHTP VIIT NAM
Can ci Quyt djnh s 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nám 2014 cza Thi tLthng
ChInh phz ye vic thành 4p HQC vien Nóng nghip Vit Nam trên cci sà to cháv igi
Trwông Dal hQc Nóng nghiêp Ha Nç5i;
Can th Quyt djnh s 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nàm 2018 cza Thi
tithng ChInh p/ni ban hành quy djnh tiêu chucn, thz tyc xét cong nhn dgt tiêu chun
và bO nhim ch&c danh giáo su', phó giáo su; thz tyc xét hüy bó cOng nhçn chz'rc danh
và miln nhim chüv danh giáo sir, phó giáo su';
Can th Quyt djnh s 873/QD-]7'g ngày 17 tháng 6 nám 2015 cza Thi tu'óng
ChIn/i phü phê duyt d an thI diém ddi mó'i cci che hoqt dc5ng cza HQC vin Nông
nghip Vit Nam giai doan 2015-2017;
Can ci Quyt djnh s 1026/QD-BNN-TCcB ngày 13 tháng 5 nám 2014 ctha
Bó truóng Bô NOng nghip và Phát trin nOng thOn quy djnh ch&c náng, nhim vy,
quyn hgn và cci cá'u t chi'c cüa Hoc vin NOng nghip Vit Nam,
Theo d nghj cüa Tru'óng ban T cht'c can b3.
QUYET iMNH:
Diêu 1. Thành 1p Hi dng xét b nhiêm chüc danh giáo six, phó giáo
cUa HQc vin Nông nghip Vit Nam (sau day gi chung là Hôi dng). Cu c
ông (bà) có ten sau vào lam thành viên cüa Hi dng.
1. Ba Nguyn Th Lan, Giáo six, Tin si, Giâng viên cao dip, Giám d&
Hoc vin, Chü tjch Hi dông;
2. Ong Trn Düc Viên, Giáo six, Tiên si, Giâng viên cao
Hi dng Khoa hQc và Dào tao, Phó Chü tjch Hi dng;

cap,

Chü tjch

3. Ba Nguyn Thj Thanh Thüy, Phó Giáo six, Tin si, Giáng viên cao cap,
Tru&ng Ban T chüc can b, Uy viên kiêm Thix kr;
4. Ong Pham Kim Dang, Phó Giáo six, Tiën si, Giang viên cao dip,
Trixing Khoa Chän nuôi, Uy viên;
5. Ong Nguyn Hoàng Anh, Phó Giáo six, Tin si, Giãng viên cao dip,
Truo'ng Khoa Cong ngh thrc phAm, Uy viên;
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6. Ong Kim Van Van, Phó Giáo six, Tin si, Giãng viên cao cap, Tnrâng
Khoa Thüy san, Uy viên;
7. Ba Lê Hu'nh Thanh Phixong, Tin si, Chuyên vién chInh, Trixing Ban
Khoa hçc và Cong ngh, Uy viên;
8. Ong Nguyn ViEt Dàng, Tin si, Giãng viên chInh, Tnrâng Ban Quãn 1
dâo tao, Uy vien.
Diu 2. Hi dng có trách nhirn thirc hin nhim vi theo quy dnh tai
Quy& dnh s 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 näm 2018 cüa Thu tixóng ChInh
phü ban hành quy djnh tiêu chuAn, thu tiic xét Cong nhn dat tiêu chuân và bô
thiêm chüc danh giáo six, phó giáo six; thu tiic xét hüy bô cong nhn chüc danh và
min nhim chüc danh giáo six, phó giáo six; báo cáo Giám dc H9c vin két qua
xét b nhiêm chirc danh giáo six, phó giáo su d cong b cong khai trén trarig
thông tin din tü ci1a Hoc vin theo quy djnh.
Diêu 3. Quyn lvi và các ch do khác cüa các thánh vién trong Hi dông
dixçic thixc hin theo quy dinh hin hành.
Diu 4. Quyt dinh nay có hiu hrc thi hánh k tü ngày k.
Chánh Van phông H9c vin, Trtxâng ban To chirc can b, Truing ban Tài
chInh và K toán, Tnthng các dorn v lien quan và cá nhân có ten tai Diêu 1 chju
trách nhim thi hành Quyt dnh nay.!.
Noi nhân:

-NhuDiêu4;
Luu: VT,TCCB,LT(20).
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