
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ông Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức Phó Viện trưởng                                          

Viện Công nghệ Thông tin để chuyển công tác về Viện Nghiên cứu                             

cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc 

gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp 

lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong 

ĐHQGHN và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2468/QĐ-ĐHQGHN ngày 27 

tháng 8 năm 2020 của Giám đốc ĐHQGHN; 

Căn cứ Kết luận số 227-KL/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy ĐHQGHN về việc đồng chí Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức Phó Viện trưởng 

Viện Công nghệ Thông tin, chuyển công tác sang Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;   

Căn cứ Công văn số 159/VNCCCT ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Viện 

Nghiên cứu cao cấp về Toán về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ; Công văn số 

185/CNTT-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Viện Công nghệ Thông tin về việc 

đề nghị giải quyết thủ tục chuyển công tác cho cán bộ;  

Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Hà Nam và đề nghị của Trưởng 

Ban Tổ chức Cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ông Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ 

Thông tin để chuyển công tác về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.  

Điều 2. Ông Nguyễn Hà Nam có trách nhiệm bàn giao công việc được phân 

công cho Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin trước khi chuyển công tác. 
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Điều 3. Viện Công nghệ Thông tin có trách nhiệm làm các thủ tục để giải 

quyết chế độ, chính sách cho ông Nguyễn Hà Nam theo quy định của Nhà nước và 

của ĐHQGHN.  

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế 

hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Nguyễn Hà Nam 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; 

- Văn phòng và các ban chức năng; 

- Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể; 

- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, HSCB, TCCB, TK50. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lê Quân 
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