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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công tác cán bộ  

 
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Căn cứ Nghị định 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết 
định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc ĐHQGHN; 

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Khoa Luật tại Công văn số 118A/KL-HCTH ngày 
21/02/2013 về việc xem xét kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, viên chức; 

Thực hiện kết luận của Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN tại phiên họp ngày 22/02/2013; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ,                      
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. GS.TS. Phạm Hồng Thái, sinh ngày 03/02/1953, thôi giữ chức Chủ 

nhiệm Khoa Luật và được kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học đến khi có quyết định mới, kể từ ngày 01/3/2013. 

Điều 2. GS.TS. Phạm Hồng Thái được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

(hệ số 0,95) và hưởng các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức được 

kéo dài thời gian làm việc đến khi có quy định mới. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch - 

Tài chính, Chủ nhiệm Khoa Luật và GS.TS. Phạm Hồng Thái chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- GĐ và các PGĐ ĐHQGHN; 
- VP và các ban chức năng; 
- Khối VP Đảng - đoàn thể; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Khoa Luật; 
- Lưu: VT, TCCB, H56. 

GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

Phùng Xuân Nhạ 

 


