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NGHỊ QUYẾT
Về việc rà soát quy hoạch và đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 – 2019
Ngày 17 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành họp
phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn An, - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
Tổng số Đảng ủy viên: 15 đồng chí; Có mặt: 15 đồng chí; Vắng: 0 đồng chí
Căn cứ quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014
– 2019 và tình hình thực tiễn của Nhà trường hiện nay. Đồng chí Lê Văn An - Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đề xuất ý kiến của mình đề nghị Đảng ủy ra nghị quyết với các
nội dung sau:
1. Đề nghị Đảng ủy biểu quyết cho các đồng chí có tên trong bảng sau, xin rút tên
ra khỏi danh sách quy hoạch
TT
Họ và tên
Vị trí xin rút ra khỏi quy hoạch
1
Khương Anh Sơn
Giám đốc TT TT Thư viện
2
Hoàng Thị Thái Hòa
Trưởng phòng KT& ĐBCLGD
3
Lê Thị Hoa Sen
Trưởng phòng KT& ĐBCLGD
4
Lê Trọng Thực
Trưởng phòng Công tác sinh viên.
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
5
Dương Văn Thành
Trưởng phòng Công tác sinh viên
2. Đề nghị Đảng ủy cho ý kiến về nhân sự của Trung tâm thông tin Thư viện.
Đồng chí Nguyễn Thúc Phúc hiện là Phó Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện trực
thuộc trường, đồng chí Phúc có trình độ đại học, đối chiếu theo QĐ số: 927/QĐ-ĐHNL của
Nhà trường đề ra là không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên căn cứ tình hình và nhân sự hiện tại của
Trung tâm Thông tin - Thư viện là một đơn vị đặc thù, vì vậy đồng chí Hiệu trưởng đề xuất
giới thiệu đồng chí Nguyễn Thúc Phúc, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc, nhiệm kỳ
2009-2014, tham gia lấy phiếu tín nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhiệm
kỳ 2014-2019.
3. Đề nghị bổ sung quy hoạch một số vị trí cấp Trưởng trực thuộc trường để có
cơ sở lấy phiếu tín nhiệm, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Nhân sự cho vị trí bổ sung như sau:
TT
Họ và tên
Vị trí bổ sung
1
Nguyễn Thanh Long
Trưởng phòng Cơ sở vật chất
2
Phạm Hồng Sơn
Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Sau khi phân tích, thảo luận, Đảng ủy đã biểu quyết với từng nội dung cụ thể bằng
hình thức giơ tay, kết quả 15/15 đồng chí nhất trí ra nghị quyết với những nội dung đồng chí
Hiệu trưởng đề xuất.
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