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VIỆN KH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 114   /VNCB-VP Ninh Thuận, ngày  08  tháng 10 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Viện 

 

  

- Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định (tạm thời) chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển 

Nông nghiệp Nha Hố thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; 

- Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07/10/2019 của Ban lãnh đạo Viện về việc phân 

công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Viện;  

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố thông báo phân công 

nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Viện như sau: 

1. Viện trưởng Mai Văn Hào 

- Phụ trách chung toàn Viện. 

- Lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Viện và các đơn vị trực 

thuộc Viện. 

- Trực tiếp lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác khoa học, hợp tác quốc tế 

và đào tạo; công tác kế hoạch; công tác đ u tư và  ây dựng cơ bản; công tác tài chính; 

kinh doanh – dịch vụ. 

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện; Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng thi 

đua khen thưởng - kỷ luật của Viện. 

- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành 

tiết kiệm - Phòng, chống lãng phí. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng Viện; Phòng 

Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng nghiên cứu Giống - Công nghệ sinh học; Trung 

tâm Bảo vệ thực vật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. 

2. Ph  Viện trưởng Phan Công Kiên 

Được Viện trưởng uỷ quyền thay mặt giải quyết các công việc khi Viện trưởng đi 

công tác vắng. Giúp Viện trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

- Công tác nội chính, thanh tra, kiểm tra nội bộ; Là người phát ngôn của Viện. 

- Phụ trách công tác khuyến nông, chuyển giao công nghệ; công tác thông tin, 

 uất bản. 
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- Phụ trách công tác Đảng, các tổ chức đoàn thể thuộc Viện. 

- Trưởng ban v  sự tiến bộ của phụ n  Viện; Phó Chủ tịch Hội đồng lương và Hội 

đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật của Viện. Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Luật 

phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm - Phòng, chống lãng phí. 

- Ký kết các hợp đồng kinh tế, dịch vụ; hợp đồng liên kết sản  uất, hợp đồng 

khoa học và công nghệ khi được Viện trưởng uỷ quyền. 

- Viện trưởng uỷ quyền ký các chứng t  thu, chi;  uất - nhập vật tư, hàng hoá, 

các chứng t  giao dịch ngân hàng, kho bạc khi Viện trưởng đi công tác mặt. Ký hoàn 

chỉnh các chứng t  thu, chi;  uất - nhập vật tư, hàng hoá.  

- Ký thay Viện trưởng các công văn, giấy tờ trong phạm vi được giao và báo cáo 

kết quả thực hiện với Viện trưởng. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Khảo - kiểm 

nghiệm giống cây trồng và chất lượng  ơ bông; Trung tâm Tư vấn và Phát triển công 

nghệ; Trung tâm Sản xuất giống cây trồng Nha Hố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công. 

Bản phân công này đã được thông qua và thay thế các văn bản phân công trước 

đây. Trong quá tr nh thực hiện, Ban lãnh đạo Viện có thể điều chỉnh, bổ sung cho ph  

hợp. 

 
 

Nơi nhận: 
  - Viện KHNN Việt Nam (b/cáo); 

  - Lãnh đạo Viện; 

  - Kế toán trưởng; Các đơn vị trực thuộc; 

  - CĐCS; Đoàn Thanh niên; Hội CCB; 

    - Lưu VT, Bp.TCHC. 

 
 

 

 


