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QƯYÉT ĐỊNH  
'ị ' Ban h àn h  Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Hoc viên Công nghê Bưu chính Viễn thông
\  _________ *__________

B ộ  TRƯỞNG B ộ  TH Ô NG  TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

C ăn cứ  Luật giáo dục đại học ngày 02 tháng 7 năm  2012;

C ăn cứ  N ghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm  2013 của 
C hính  phù quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ  cấu tô chức của 
Bộ T hông  tin và  T ruyền thông;

Căn cứ  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phù quy định cơ chế tự  chủ của đon vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 cùa 
Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học” ;

Căn cứ  Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Bộ Thông ùn và Truyền thông;

Căn cử  Quyết định sổ 222/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thù 
tướng Chính phù về việc phê duyệt E)ề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt độne cùa 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Xét đề nghị của G iám  đốc H ọc viện C òng n^hệ Bưu chính V iễn thông 
và V ụ trưởng V ụ Tồ chức cán bộ,

QƯYÉT ĐỊNH:

Đ iều 1. Ban hành kèm  theo  Q uyết định này  Quy chế tồ chức và hoạt 
động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tat là Học 
viện).

Đ iều 2 . Tồ chức thực hiện

1. H ọc viện có trách nhiệm  tổ chức triển  khai thực hiện Q uy chế tồ 
chức và hoạt động này theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ theo chức trách, nhiệm vụ 
được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Học viện triền khai thực hiện Quyết 
định này.



Điều 3. Q uyết đ ịn h  này có hiệu ỉực kể từ  ngày ký và thay thế Q uyết 
đ ịnh  số 1766 /Q Đ -B T T T T  ngày 25/11/2014 cùa Bộ trường Bộ Thông tin và 
T ruyền  thông  ban  hành  tạm  thời Quv chế tổ  chức và  hoạt động  của Học viện 
C ô n g  nghệ Bưu chính V iễn  thông.

Điều 4. C hánh V ăn  phòng, V ụ Irường các Vụ: Vụ T ổ chức cán bộ, Ké 
hoạch  - Tài chính, H ợp  tác quốc tế, Pháp chế, G iám  đốc H ọc v iện  C ông nghệ 
B ưu chính V iễn thông  và  Thủ trường các cơ  quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách 
n h iệm  thi hành Q uyết đ ịnh  này

AVnặ nhận: B ộ  TR Ư ỞNG
- Như Điểu 4;
- Bộ trường và các Thứ trướng;
- Lưu: VT. TCCB.

Trương M inh Tuấn
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B ộ  THỐNG TIN VẢ TRUYẺN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tụ do - Hạnh phúc

QUY CHÉ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ B ưu CHÍNH VIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ỹ fý  /QĐ-BTTTT ngày ¿^'5/20 ¡6 
của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông)

C hư ong I 

QƯY Đ ỊN H  CH Ư NG  

Điều 1. Phạm  vi điều chình và đối tưụng áp  dụng

1. Quy chế này quy định về tồ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện).

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động, học viên, sinh viên (sau đây gọi tẩt là người học) của Học viện 
và các tổ chức, cả nhân cỏ liên quan ưong hoạt động của Học viện.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Học viện Côna nghệ Bưu chính Viễn thông là cơ sờ giáo dục đại học công lập 
ihuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 516/QĐ-TTg 
ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông 
tin và Truyền thông.

Học viện thực hiện chức năng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cửu khoa học, 
đào tạo bồi dưỡng ngấn hạn, tư vấn và chuyền giao công nghệ.

2. Tên giao dịch của Học viện:

Tiếng Việt: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute o f 'Technology (viết tắt: PTIT).

3. Học viện có trụ sờ chính tại thành phố Hà Nội và có Cơ sờ đào tạo tại thành 
phố Hồ Chí Minh.

4. Học viện là đơn vị sự nghiệp có thu, được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
theo quy định hiện hành cùa Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thòng đối với đom 
vị sự nghiệp công lặp tự đàm bảo chi thường xuyên và chi đầu lu  và được vận dụng cơ 
chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật.

5. Học viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định 
cùa pháp luật.
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C hương II

N H IỆ M  VỤ V À  Q U Y È N  H ẠN C Ủ A  H Ọ C  VIỆN  

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động dài hạn. trung 
hạn, hàng năm của Học viện.

2. Tồ chức đào tạo ở bậc sau đại học, đại học, cao đẳng và đào tạo bồi dường 
ngấn hạn và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục đã 
được các cơ quan có thấm quyền cho phép, cấp phép đào tạo theo quy định; xác nhận 
hoặc câp văn bang, chứng chỉ theo thẳm quyềnẵ

3. Tồ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng: tư vấn, 
chuyển giao công nghệ, sản phẩm, dịch vụ; kết hợp đào tạo với nghicn cứu khoa học 
và Ihực tiễn sản xuất; đào tạo bồi dường ngắn hạn; phát triển, thực hiện dịch vụ khoa 
học, sản xuất kinh doanh theo quy định cùa Nhà nước.

4. Phát triên các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bào đảm sự liên 
thông giừa các chương trinh và trình độ đào tạo.

5. Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyền dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện 
theo quy định của Nhà nước.

6. Quản lý người học; bảo đâm quyền và lợi ích hợp pháp của giàng viên, viên 
chức, nhân viên, cán bộ quàn lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách 
xã hội đỏi với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượnn ở vùng đồng bào 
dán tộc thiều số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khản; bảo đảm môi 
ưường sư phạm cho hoại động giáo dục.

7. ỉ luy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăne cường cơ sờ vật 
chất, đầu tư ưang thiếi bị.

8. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượns eiáo dục của 
cơ quan có thẩm quyền.

9. Hợp tác với các tồ chức kinh tế, giáo dục, vãn hóa, thể dục, thể thao? y té, 
nghiên cứu khoa học trong nước và nưởc ncoài nhàm nâng cao chất lượne giáo dục, 
gản đào tạo với sử dụng, phục vại sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội, bồ sung nguồn 
tài chính cho Học việnễ

10. Thực hiện chế độ thông tin, bảo cáo và chịu sự kiềm tra, thanh tra của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và ủ y  ban nhân dân cấp tinh nơi Học 
viện đặt trụ sở hoặc có tồ chức hoạt độne đào tạo theo quy định.

11. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyền giao, chuyến nhượng kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ, công bố kết quà hoạt động khoa học và công nghệ; bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trone hoạt 
động đào lạo, khoa học và công nghệ của Học viện.
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12. Được Nhả nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê ca  sở vặt chất; 
được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

13. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của Học viện

Học viện được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xâ hội theo quy định của Nhà 
nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quy chế này về quy hoạch, kế hoạch phát 
triển Học viện, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan 
hệ quốc tế, tồ chức và nhân sự. Cụ thề như sau:

1. về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tồ chức biên soạn hoặc 
lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trinh đào 
tạo bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau tốt nghiệp đáp ứng ycu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; bảo đảm đội ngù giảng viên, cán bộ 
quản lý cơ hữu. giáo trình, tái liệu và cơ sờ vật chất phục vụ đào tạo đáp íme các điều 
kiện theo quỵ định; in phôi văn bàng, quản lý và cắp văn bằng, chứng chi cho người 
học theo quy định của pháp ỉuật.

b) Quyết định mở các ngành, chuyên ngành đào tạo Irình độ đại học, thạc sĩ, tiến 
sĩ và các chương trình bồi dường theo nhu cầu của xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật; xác định chì tiêu tuyển sinh theo quy định và quyết định 
hình thức tuyển sinh, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

c) Quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng 
dạy; ngôn ngữ ỉĩiảng dạy; phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo 
trinh, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bàng, chứng chi); công 
bồ công khai và bào đảm chuẩn đầu ra, thực hiện kiếm định chất lượng giáo dục theo 
quy định để bảo đảm chất lượng đào tạo.

d) Quyết định, tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; khuyến 
khich thương mại hóa kết quả nghiên cửu khoa học, việc ứng dụng và chuyển giao kết 
quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội; quyết định tham gia 
các nhiệm vụ khoa học và công nehệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, tổ chức hội thảo 
với các lồ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chủ động tìm kiếm và nhận tài trợ, viện 
trợ cho các dự án hợp tác nghiên cửu khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế 
theo quy định cùa pháp luật.

đ) Quyết định liên kết đào tạo với các tổ chức, cơ sờ đào tạo ưong nước và nước 
ngoài trên cơ sở chương ưình liên két đà được kiềm định chất lượng; thực hiện cung 
cip  thông tin về các chương trình liên kết đào tạo, tồ chức quàn lý đào tạo đủng quy 
định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người họcẻ

e) Thực hiện cung cắp dịch vại sự nghiệp công ưong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
khoa học và công nghệ, bao gồm cả dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và thực hiện nhiệm 
vụ đột xuất được cơ quan nhà nước có thầm quyền giao.
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2Ế v ề  tổ chức bộ máy. nhân sự

a) Quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, giải thể; quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tồ chức trực thuộc.

b) Quyết định cơ cẩu, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; tuyển dụng viên 
chức, nhân viên hợp đồng; bồ nhiệm, miền nhiệm nhân sự làm công tác quản lý ưên cơ 
sở quv ché và chù trương được Hội đồng Học viện thông qua; ký kết hợp đồng làm 
việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng 
và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động theo quy định của 
pháp luật.

c) Quyết định việc eiao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với 
giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý ưong nước và ngoài nước, trong và ngoài tuôi 
lao độna đề thực hiện các hoạt động giảng dạy, nehiên cứu khoa học và quàn lý của 
Học viện, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và nghicn cứu khoa học.

d) Quyết định mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, trao đồi kinh nghiệm, 
nghiên cứu và hội thảo khoa học; cử cán bộ, công chức, viên chức của Học viện đi 
công lác, học tập, giảng dạy» khảo sát, trao đồi kinh nghiệm, nghiên cứu, hội thảo khoa 
học ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. v ề  tài chính

Thu, chi tài chính, đầu tư phá! triển các điều kiện đàm bảo chất lượng đào tạo 
theo quy định cùa pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đàm 
bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về 
tự chủ tài chính đối với Học viện.

a) Học phí

- Học viện thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thẻ cho từng 
nhóm neành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bào đảm mức 
thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí 
bình quân tối đa của Học viện theo quy định của Chính phủ.

- Học viện quyết định mức thu học phí đối với các chương trình đặc thù theo đề 
án mở chương ư inh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thu sự nehiệp

- Học viện tự xây dựng và quyết định ban hành các khoản thu, mức thu đối với 
các hoạt động cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đào tạo đề náns cao chất lượng đào lạo và 
phục vụ theo yêu cầu của người học (gồm thu học lại, thi lại, học cải thiện điềm, thu 
ký túc xá,...), các khoản thu này được công khai ưên cơ sờ lấy thu bù đắp chi phí hoạt 
độne thường xuyên.

- Học viện tự xây dựng và quyết định các khoản thu, mức thu đối với các dịch vụ 
đào tạo - bồi dưởng ngẳn hạn, tư vấn chuyền giao công nghệ, dịch vụ khác theo hợp 
đồng thỏa thuặii với các tồ chức, cổ nhân trên nguyên tẳc bảo đảm bù đẳp chi phi vả có 
tích lũy hợp lý.

c) v ề  cơ chê và quản lý tài chính
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Học viện được thực hiện cơ chế tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và được vận dụng cơ ché tài chính như doanh 
nghiệp, cụ thề:

- Được xác đjnh vốn điều lệ và bảo toàn vốn;

- Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư  vốn ra ngoài đơn vị theo quy định của 
pháp luật;

- Quản lý. sử đụng, trích khấu hao tài sản cố định theo quy định áp đụng cho 
doanh nghiệp;

- Quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chê độ kê toán, 
thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

d) Tiền Iưcmg và thu nhập

Học viện được áp dụng cơ chế tiền lương, thu nhập theo cơ chế doanh nghiệpế

đ) Sử dụng nguồn thu:

- Thực hiện tự chù và chịu trách nhiệm trong việc lặp kế hoạch và quyết định sử 
dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của Học viện để tiếp tục đầu tư mở rộng cơ 
sở vặt chất, đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Sau khi thực hiện bù đẮp các chi phí thường xuyên, phần chênh lệch thu lởn 
hơn chi còn lại của Học viện được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp (tối thiểu 25% chênh lệch thu chi), Quỹ khen thường, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự 
phòng, ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên;

- Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp được gửi tại ngân hàng thương 
mại; toàn bộ tiền lãi tiền gửi được sử dụng để lập quỹ học bổng và các quỷ hồ ượ sinh 
viên.

4. Chính sách hỗ ượ, học bổng, học phí:

a) Học viện hỗ ượ  toàn bộ phần chênh lệch giừa mức học phí của Học viện với 
mức học phí được miễn, giảm theo quy định cùa Nhà nước đối với sinh viên thuộc đối 
tượng được hường chính sách miền, giảm học phí, chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo 
quy định hiện hành, chế độ viện trợ đối với học sinh, sinh viên người nước ngoài theo 
diện Hiệp định giừa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước có liên quan;

b) Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, 
Học viện xây đựng, thực hiện chính sách học bồng, khuyển khích học tập dành cho 
sinh viên xuất sẳc và sinh viên là đối tượng chính sách;

c) Học viện ưu tiên bổ trí nơi ờ cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính 
sách được ở, được miễn, giảm tiền thuê chỗ ở trong ký túc xả của Học viện và cảc 
chính sách hỗ trợ khác tùy theo điều kiện cùa Học viện.

5. v ề  đầu tir, liên doanh liên kết và mua sắm:

a) Chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác; quyết 
định các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa đề phát triển tồng thề cơ sở vật chất của Học 
viện theo mô hình trường dại học hiện đại trên thế giới;
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b) Quyết định việc sử  dụng tài sàn, cơ sờ vặt chất và giá trị thương hiệu cùa Học 
viện đề liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tổ 
chức hoại động kinh doanh, dịch vụ phũ hợp với lĩnh vực chuyên môn; quyét định việc 
cho thuê tài sản để sử dụng cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định các dự ản đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của Học viện và các 
nguồn khác do Học viện huy động, thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đẩu tư;

d) Được Nhà nước ticp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đã được các câp có 
thẳm quyền phê duyệt và đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước; được Nhà 
nước ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát 
triển neuồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và truyền thông; được Nhà nước xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các 
khoản vay neân hàng và được ưu tiên vay từ các nguồn vốn ưu đăi khác để thực hiện 
cảc dự án đầu tư, phát triền Học viện theo quv định.

6. v ề  cơ chế giám sát:

a) Học viện sửa đồi, bồ sung, hoàn thiện cảc quy chế bảo đảm công khai, minh 
bạch; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đông I ỉọc viện, 
bảo đảm thực hiện giám sát toàn bộ hoạt động của Học viện. Hội đồng Học viện quyết 
định về chiến lược và phương hướng hoạt động của I lọc viện; giám sát việc thực hiện 
các nghị quyết của Hội đồng Học viện; việc thực hiện quy chế dân chù trong các hoạt 
động và việc triển khai thực hiện Quy chế này;

b) Học viện công khai Quy chể chi tiêu nội bộ. Quy chể chi tiêu nội bộ do Giám 
đốc Học viện ban hành sau khi tồ chửc thảo luận rộng răi, dán chủ, công khai trong 
I ỉọc viện và có ý kiến thống nhất của tồ chức công đoàn Học viện;

c) Học viện công khai Quy chế dân chủ trong hoạt dộng của Học viện để cán bộ, 
giàne viên, viên chức, người lao động, người học và các tồ chức xã hội tham gia giám 
sát hoạt động của Học viện.

7. Học viện thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nshiệp công lặp và các văn bản khác có liên quan.

8. Trách nhiệm xâ hội cùa Học viện thể hiện ở các hoạt động: Báo cảo, công khai 
và giài trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về các hoạt dộng của 
Học viện theo quy định của pháp luật; cam kết với cơ quan quàn lý nhà nước và chịu 
ưách nhiệm về mọi hoạt độne để đạt được các earn kết; không đề bất kỳ cá nhân hoặc 
tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vặt chẩt của Học viện đề tiến hành các hoạt 
động trái với các quy định của pháp luật.

6



C hưoug n i

TỐ  C H Ứ C  VÀ  Q U Ả N  LÝ  CỦ A  H Ọ C  V IỆN

Điều 5. Cơ cấu tồ chức của Học viện

Cơ cấu tổ chức của Học viện bao gồm:

1 ề Hội đồng Học viện;

2. Ban Giám đốc Học viện, gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc;

3. Các đơn vị chức năng:

a) Văn phòng;

b) Phòne Tài chính - Kế toán;

c) Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

d) Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

đ) Phòng Quản lý Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

e) Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động;

g) Phòng Đào tạo;

h) Phòng Giáo vụ;

i) Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chắt lượng giáo dục; 

k) Trung tâm Thi nghiệm - Thực hành.

4 ề Các đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện:

a) Khoa Cơ bản 1; Khoa Cơ bản 2;

b) Khoa Kỷ thuật Điện tử 1; Khoa Kỹ thuật Điện từ 2;

c) Khoa Viễn thông 1; Khoa Viễn thông 2ẳy

d) Khoa Quản trị kinh doanh 1; Khoa Quản trị kinh doanh 2ễ, 

đ) Khoa Tài chính Kế toán 1; Khoa Tài chính Kế toán 2;

e) Khoa Công nehệ thông tin 1; Khoa Công nghệ thông tin 2;

g) Khoa Đa phương tiện 1; Khoa Đa phương tiện 2;

h) Khoa Marketing 1; Khoa Marketing 2;

i) Khoa Đào tạo sau đại học.

5. Các tồ chức khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ, cung cấp dịch vụ đào 
tạo, tư vẩn, chuyển giao công nghệ, sản x u ấ t kinh doanh:

a) Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (có Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh);

b) Viện Kinh tế Bưu điện;

c) Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT;

d) Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông IỂ,

7



đ) Trune tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II

e) Trung tâm Đào tạo quốc tế;

g) Trung tâm Dịch vụ;

h) Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sàn xuất, kinh doanh dịch vụ.

6. Cư sở H ọc viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoặc Quy chế tồ chức và hoạt 
động của các đơn vị quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 của điều này do Giám đốc Học 
viện quy định. Trong quả trình hoạt động, Học viện cỏ ihể thành lập, giải thề. sáp 
nhập, đổi tên các tổ chức trực thuộc Học viện. Việc thành lập, giải thề, sáp nhập, đôi 
tên các tổ chức trực thuộc Mọc viện do Giám đốc Học viện quyết định trên cơ sờ nghị 
quyết cùa Hội đồng Học viện.

7. Hội đồng Khoa học và Dào tạo; các Hội dồng tư vấn; Hội đồng giúp việc do 
Giám dốc Học viện thành lặp.

Điều 6. Hội đồng Học viện

1Ể Hội đồng Học viện là tồ chức quàn trị, đại diện quyền sở hừu của Học viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Học viện

a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược và ké hoạch phát triền của Học viện bao 
gồm kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm;

b) Quyết n&hị về quy chế hoặc sửa đối, bổ sung quy chế tồ chức và hoạt động 
của Học viện;

c) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác 
quốc tế, bảo đàm chất lượng giáo dục; phương hướng đầu tư phát triền cùa Học viện;

d) Quyết nghị về cơ cấu tố chức; thành lập, sáp nhập, chia, tách, giài thể các tổ 
chức của Học viện;

đ ) Giảm sát việc thực hiện các nghị quyết cùa I ỉội đồng Học viện, việc thực hiện 
quy chế dân chủ trong các hoạt động của Học viện;

e) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cảo, giải ưình với Bộ Thông tin vả 
Truyền thône, cơ quan quàn lý nhà nước vê các điêu kiện đảm bào chât lượng, các kct 
quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Học viện;

g) Kiến nshị Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua phương án bồ sung, miễn 
nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng IIọc viện;

h) Thône qua các quy định về: số  lượng người làm việc, cơ câu lao động, vị ưí 
việc làm; việc tuyền dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngù cán bộ. viên chức, 
người lao động của Học viện;
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i) Giới thiệu nhàn sự Giám đốc, Phó aiảm đốc Học viện để thực hiện quy trình bổ 
nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của 
Giám đốc, các Phỏ giảm đổc Học viện; kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông miễn 
nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Học viện; tồ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Giám 
đốc, Phó giám đốc Học viện giừa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

k) Yêu cầu Giám đốc Học viện giải trinh về nhừng vấn đề chưa được thực hiện 
đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nehị quyết của hội đông Học viện (nếu có). 
Nếu Hội đồng Học viện không đồng ý với giải trình của Giám đốc Học viện thì báo 
cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng Học viện là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Giảm đốc 
Học viện.

Hội đồng Học viện làm việc theo nguyên tác tập thể, quyết định theo đa số.

4. Hội đồng Học viện cỏ tồng số thành viên là số lẻ, tối thiếu 15 thành viên 
(trong đó cổ 01 Chủ tịch và 01 Thư ký), bao gồm các thành phần đương nhiên, thành 
phần mời và thành phần bầu.

a) Thành phần đương nhièn gồm: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Mọc viện; các Phó 
giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học 
viện.

b) Thành phần mời gồm:

- Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Một số thành viên bên ngoài, không phải là giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu 
của Học viện đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 
Học viện; không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với 
các thành viên khác ưong Hội đồng. Nếu cảc thành viên này không phải là công chức, 
viên chửc thì khỏng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Thư ký Hội đong, số  lượng 
thành viên thuộc thành phằn này chiếm không dưới 20% tồng số thành viên của Hội 
đồng;

c) Thành phần bầu gồm đại diện cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên 
thuộc các đơn vị ưong Học viện.

5. Các thành viên Hội đồng Học viện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do 
Hội đồng Học viện phân công.

Điều 7. C h ủ  tịch Hội đồng Học viện

1. Chù tịch Hội đồng Học viện do Hội đong Học viện bầu trong số các thành 
viên của Hội đồng Học viện theo nguyên tắc bò phiều kín và được ưên 50% số thành 
viên ưong danh sách của Hội đồng Học viện đồng ý. Thành viên bên ngoài không phải 
là công chức, viên chức thì không đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đong Học viện
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Chù tịch Hội đồng Học viện không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc Phó 
Giám đốc Học viện.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định bồ nhiệm Chù tịch 
Hội đồng Học viện trên cơ sở kết quả bầu cùa Hội đồng Học viện. Tiêu chuẩn của Chủ 
tịch Hội đồng Mọc viện như tiêu chuẳn của Giám đốc Học viện.

3. Chủ tịch Hội đồng Học viện có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thê sau đây:

a) Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng ỉ lọc viện;

b) Quyết định về chương trình nehị sự, chù tọa các cuộc họp và tô chức bò 
phiếu tại cuộc họp;

c) Diều hành Hội đồng Học viện thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoán 2, 
Điều 6 của Quy che này.

Điều 8. T h ư  ký Hội đồng Học viện

l ệ Thư ký của Hội đồng Học viện do Chủ tịch Hội đồng Học viện giới thiệu và 
bổ nhiệm khi được I lội dồng Học viện thông qua với trên 50% sổ thành viên theo danh 
sách Hội đồng Học viện đồng ý. Thành viên bên ngoài không phải là công chức, viên 
chức thì không đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đòng Học viện.

2. Thư ký Hội đồng Học viện không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc Phó 
giám đốc Học viện, trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng Học viện thực hiện các nhiệm vụ 
và quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Tồng hợp thòng tin về hoạt động của Học viện báo cáo Chủ tịch Hội đồng 
Học viện; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm 
thư ký các cuộc họp cùa Hội đồng; xây đựng, hoàn chinh, lưu trừ các văn bản của Hội 
đồng 1 lọc viện;

b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan 
liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đông Mọc viện;

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Học viện giaoề

Điều 9. Thù tục Ihành lập Hội đồng Học viện, bồ nhiệm C hủ tịch Hội đồng Học 
viện; miễn nhỉệni C hủ  tịch và các thành  viên Hội đông Học viện

l.Thủ tục thành lập Hội đồng Học viện và bồ nhiệm Chù tịch Hội dồng Học

viện:

a) Đối với nhiệm k ịỀ đầu tiên:

Giám đốc 1 ỉọc viện chủ trì cuộc họp gồm các thành phàn quy định tại Diêm a. 
Khoản 4, Điều 6 Quy chế này để xác định số lưựng thành viên của từng thành phẩn 
tham eia Hội đồng I lọc viện và xác định danh sách các thành viên bên ngoài; tồ chức 
bầu các thành viên đại diện các khoa, phòng chức nãng, đơn vị trực thuộc; có văn bản 
đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cừ đại diện tham gia Hội đồng Học viện; bảo
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cáo Bộ Thông tin và Truyền thông đanh sách thành viên Hội đông Học viện.

Sau 10 ngày làm việc kề từ ngày báo cáo, nếu Bộ Thông tin và Truyền thông 
không có ý kién khác thì Giám đốc Học viện tồ chức họp các thành viên trong danh 
sách nêu trên để bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện;. Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp 
này, Giám đốc Học viện có vản bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết 
định thành lập Hội đồng Học viện và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Học viện.

b) Đối với nhiệm kỳ thứ 2 trở đi: Chủ tịch Hội đồng Học viện đương nhiệm tổ 
chức thực hiện cảc quy định tại điểm a khoản này để thành lập Hội đồng Học viện 
nhiệm kỳ kế tiếp theo đúng quy định.

c) Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Học viện và bồ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 
Học viện gồm: Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng Học viện, ưong đó nêu rõ quy 
trình xác định các thành viên Hội đồng Học viện; danh sách và sơ yếu lý lịch của Chủ 
tịch và các thành viên của Hội đồng Học viện; vản bản của Bộ Thông tin và Truyền 
thông cử thành viên tham gia Mội đồng Học viện; văn bản đồng ý tham gia Hội đồng 
Học viện của các thành viên bên ngoài; biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu 
Chủ tịch Hội đồng Học viện và các thành viên đại diện cho các khoa, phòng chức 
nâng, đơn vị trực thuộcễ

2ệ Thủ tục thay thế Chủ tịch và thành viên Hội đồng Học viện

Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng tự nguyện xin thôi hoặc không thề tiếp tục 
làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 3 Điều này thi 
Giám đốc Học viện tổ chức họp Hội đồng để bẩu Chủ tịch Hội đồng mới và gửi hồ sơ 
đề nghị bồ nhiệm thay ihế Chù tịch Hội đồng đến Bộ Thông tin và Truyền thông quyết 
định. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rỗ lý do bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng Học viện, văn 
bàn liên quan đến Chủ tịch Hội đồng đương nhiệm, biên bản họp Hội đồng, biên bản 
kiểm phiếu và phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện mới.

Trường hợp Hội đồng Hợc viện bị khuyết thành viên do có thành viên bị miễn 
nhiệm hoặc bị chốt, nghi hưu, thuyên chuyển sang công tác khác không còn phù hợp 
với vị trí làm thành viên thì Chủ tịch Hội đồng Học viện căn cứ vào thành phần của 
các thành viên bị khuyết để lựa chọn thành viên thay thế theo quy trình quy định tại 
điểm a khoàn 1 Điều này. Hồ sơ đề nghị bồ sung, thay thế thảnh viên Hội đồng gồm: 
Tờ trinh nêu rõ lý do các trường hợp bồ sung thay thế, biên bản họp Hội đồng trường, 
biên bàn kiềm phiéu và phiếu bầu, các hồ sơ minh chứng liên quan (nếu có).

3. Miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Học viện

a) Thành viên cùa Hội đồng Học viện bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các 
truờng hợp sau đây:

- Có đề nghị bàng văn bàn của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng Học viện;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dàn sự;
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- Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm còng việc được giao, đà nghi làm 
việc quá 6 thảng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

- Đang chấp hành bản án của toà ản;

- Có trên 50% tồng số thành viên cùa Hội đồng Học viện kiến nghị bằng văn 
bàn đề nghị miễn nhiệm;

- Vi phạm các quy định khác ở mức độ micn nhiệm đà quy định ưong các quy 
chế nội bộ cùa Học viện.

b) Hội đồng Học viện có trách nhiệm xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm Chù 
tịch và thành viên Hội đồng Học viện và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 
thông quyết định. Hồ sơ gồm cỏ: Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm và các văn bản, 
minh chứng liên quan.

Điều 10. H oạt động cùa Hội đồng Học viện

1 ẽ Hội dồng Học viện họp thường kỳ ít nhất 6 tháng một lần và họp bất thường 
khi có đề nghị bằng văn bàn của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng hoặc có đồ 
nehị của Giám đốc Học viện hoặc cùa Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Cuộc họp cùa Hội đồng được coi là hợp lộ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội 
đồnạ tham dự. Quyết nghị của Hội đồng chi có giá trị khi có ưên 50% tổng số thành 
viên theo danh sách của Hội đồng đồng ý. Các cuộc họp phải ghi biên bàn và gửi đốn 
Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tồ chức 
cuộc họp.

2. Hội đồng Học viện có văn phòng và các phương tiện làm việc do Học viện bổ 
trí và ưang bị; được sừ dụng con dấu và bộ máy tổ chức cùa Học viện đẻ triên khai các 
công việc của Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đòng Học viện được hường phụ cấp chức vụ tương đương Giám 
đốc Học viện; Thư kỷ hội đồng Học viện được hường phụ cấp chức vụ tương đương 
irưcms phone; các thành viên khác hoạt động kiém nhiệm, chi hưởng phụ cấp ưách 
nhiệm, mức phụ cấp được quy định ưong Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

Kinh phí hoạt động của Mội đồng Học viện, phụ cấp chức vụ của Chủ tịch, Thư 
kv và phụ cấp cho các thành viên được tính trong kinh phí hoạt động của Học viện.

4. v ề  việc ủy quyền diều hành Hội đồng: Khi Chủ tịch Hội đồng I lọc viện khòng 
thể làm việc trong khoảne thời gian từ 01 tháng trờ lẻn thì phải có trách nhiệm úy 
quyền bàng văn bàn cho một trong số các thành viên còn lại của Hội đông đàm nhận 
thay trách nhiệm của Chù tịch Hội đồng. Vân bản ủy quyền phải được gửi đen Bộ 
Thông tin và Truyền thông và thông báo công khai. Thời gian ủy quyền không quá 6 
thángệ
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Điều l l ễ Giám đốc Học viện

1. Giám đốc Học viện là người đại diện cho Học viện trước pháp luật, chịu trách 
nhiệm quàn lý và điều hành các hoạt động của Học viện theo các quy định của pháp 
luật và của Quy chế này.

2ệ Giám đốc Học viện phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Cỏ phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tin về khoa học, giảo dục, có năng 
lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhât 

05 năm;

b) Có bàng tiến sĩ;

c) Có sức khoẻ tốt; độ tuồi khi bổ nhiệm lần đẩu Giám đốc Học viện không quả 
55 đối với nam và không quá 50 đối với nừ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ 
nhiệm.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Học viện

1. Tồ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Học viện;

2. Tồ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 
té, bảo đàm chất lượng giáo dục đại học;

3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triên đào tạo và nghiên cứu khoa học 
của Học viện trình Hội đồng Học viện phê duyệt;

4. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức cùa các 
đơn vị trong Học viện; các quy chế, nội quy, quy định trong nội bộ Học viện, phù hợp 
với các quy định hiện hành nhàm đảm bào việc điều hành, kiếm tra và giám sát mọi 
hoạt động của Học viện theo nghị quyết của I lội đồng Học viện;

5. Quyết định thành lập, sảp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Học viện 
theo nghị quyết của Hội đồng Học viện;

6. Quyết định bồ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lành 
đạo, quản lý của các tồ chức, đơn vị trực thuộc Học viện theo quy định của pháp luật;

7Ề Xây dựng quy hoạch phát triền đội ngù giảng viên, cán bộ quản lý; ban hành 
các quy định về nâng cao trình độ, thực hiện nghĩa vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và dịch vại xă hội của giảng viên; ban hành các quy định về kiêm giảng, thỉnh giảng; tồ 
chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cùa cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động ưong Học viện; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và người học tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội;

8. Xây dựng quy định về: số  lượng người làm việc, cơ câu lao động, vị trí việc 
làm. tuyển dụng, quàn lý, sử dụng, phát triển đội ngữ giảng viên, nghiên cứu viên, cán 
bộ quản lý, người iao động trình Hội đồng Học viện thông qua;
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9. Tồ chức tuyển dụng, quàn lý và sử dụng hiệu quà đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý, viên chức và người lao động khác theo quy định cùa pháp luật:

a) Quyết định về số lượng người làm việc, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, kế 
hoạch và hình thức tuyển dụng (thi tuyền, xét tuyển) phù hợp với khối lượng công 
việc, khả năng tài chinh và đã được I lội đồng Học viện thông qua;

b) Quyết định, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; bồ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương đối với nhửng người được tuyền dụng lần đầu theo quy định 
của pháp luật;

c) Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với 
giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước vả ngoài nước, ưong và ngoài tuôi 
lao độne đề thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý của 
Học viện, đáp ứng các điều kiện bảo đàm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

d) Quyét định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với nhừng công việc có 
tinh chất thời vụ; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa 
học ưong và ngoài nước để đáp ứng yêu câu chuyên môn của Học viện;

đ) Quyết định thay đồi chức danh nghề nehiệp, thăng hạng viên chức thuộc thẳm 
quyền quản lý của Học viện từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống;

c) Quyết định điều dộng, biệt phải, tiép nhận, luán chuyến cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động thuộc thẳm quyền quản lý của Học viện;

g) Quyết định nghi hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, chấm đứt hợp 
đồng lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trừ các đối tượng 
là chuyên viên cao cấp và cản bộ, công chức thuộc diện Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông bồ nhiệm;

h) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và truớc thời hạn, phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thâm quyên quản lý của Học viện từ 
ngạch chuyên viên chính và tương dương trở xuống;

Trường hợp nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên 
vượt khung dổi với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tưưng 
đưcms, Giám đốc Học viện đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết 
định.

i) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo. bồi dường cán bộ. công 
chức, viên chức và níĩười lao dộng cùa Học viện;

k) Quyết định cử cản bộ, viên chức thuộc thấm quyền quản lý của Học viện đi 
tham quan, khảo sát, đào tạo, bồi dường ngẳn hạn ờ nước ngoài: cán bộ, viên chức 
nghi phép đi nước neoài về việc ricng theo quy định của phảp luật;
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1) Quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc 
với Học viện trong phạm vi hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật;

m) Hàng năm, tổ chức đánh ciá giảne viên, cản bộ quản lý, viên chức và người 
lao động khác; quyết định khen thường, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của Học viện bàng các hình thức khen thườne theo quy định của 
phát luật về thi đua, khen thường.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiềm ưa 
theo quy định.

11. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ờ cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự 
giám sát của cá nhân, tồ chức, đoàn thề trong Học viện.

12. Xem xét các ý kiến tư vẩn của Hội đồna khoa học và đào tạo trước khi quyết 
định các vấn để đã giao cho Hội đòng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp không 
đồng ý với nội dune tư vấn, Giám đốc được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhán về 
quyết đjnh và báo cáo Hội đồng Học viện ưong kỳ họp Hội đồng gan nhấtề

13. Trao đổi với Chủ tịch Hội đồne Học viện và thống nhất cách giải quyết theo 
quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến 
hoạt động chung của Học viện. Trường hợp không thống nhất được cách eiải quyết thi 
Giám đốc Học viện báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Hằng năm. báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc và Ban giám 
đốc trước Hội đồng Học viện.

15. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Bỗ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đác Học viện

1. Giám đốc Học viện được bổ nhiệm và bồ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm 
kỳ là 5 nãm và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thòng ra quyết định bồ nhiệm, bổ nhiệm lại 
và miễn nhiệm Giám đốc Học viện.

3. Việc miễn nhiệm Giám đốc Học viện được thực hiện đối với một trong các 
trường hợp sau đây: Có đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Học viện xin thỏi chức 
vụ; bị hạn chế nảng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công 
việc được giao, phải nghi làm việc để điêu trị quá 6 thána mà khả nầng lao động chưa 
hồi phục; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng vần băng giả hoặc văn bẳng 
không dược cơ quan có thẩm quyền công nhận; có ưên 3/4 tồng số thành viên của Hội 
đồng Học viện kiến nghị bàng văn bàn đề nahị miễn nhiệm;

4. Hồ sơ, thủ tục bồ nhiệm, miền nhiệm Giám đốc Học viện thực hiện theo quy 
định hiện hành.
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Điều 14. Phó giám đốc Học viện

l ẵ Phó giám đốc Học viện siúp Giám đốc trong việc quản lý và điêu hành các 
hoạt động của Học viện; trực tiếp phụ ưách một số lĩnh vực công tác theo sự phàn 
côna của Giám đốc Học viện và giải quyết các cỏng việc do Giám đốc Học viện giao; 
có irách nhiệm báo cáo với Giám đốc về tinh hình công việc được giao.

Phó giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp 
luật về kết quả cồng việc được giao.

2. Tiêu chuẩn Phó giám đốc Học viện:

a) Cỏ phâm chắt chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục. có nâng 
lực quàn lý và đã tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đươn^ trờ lên của cơ sở 
giáo dục đại học ít nhất 05 nãmế

b) Có trình độ tiến sĩ. Trong trường hợp đặc biệt, có thể xem xét bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Học viện đối với người có bàng thạc sĩ, nhưng không giao phụ trách hoạt 
động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ.

3. Nhiệm kỳ của Phó giám đốc Học viện theo nhiệm kỳ của Giám đốc Học viện 
và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuồi khi bồ nhiệm Phó giám đốc Học viện không quá 
55 đổi với nam và không quá 50 đối với nữ. Việc bồ nhiệm và miền nhiệm Phó giám 
đốc Mọc viện được thực hiện như đổi với Giám đốc Học viện;

Điều 15. liộ i đồng khoa học và đào ỉạo

1. Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lặp theo quyết định của Giám đốc 
Học viện. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của Giám đốc 
Học viện. Hội dồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn với Giảm đốc Học viện 
vê các nội dung:

a) Xây dựng Quy ché, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, 
tiêu chuẩn tuyến dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí 
nghiệm;

b) Xây dựng Kế hoạch phát triền đội ngũ giàng viên, nghiên cứu viên của nhà 
trường;

c) Xây dựng Đe án mờ nsành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các 
chưưng ưình đào tạo; định hướng phát triền khoa học và công nghệ, kể hoạch hoạt 
động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào lạo. khoa học và 
công nahệ.

d) Đôi mới và phát triển chưomg trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; thầm định chưcmg trình đào tạo; xem xét cône 
nhận chuyền đổi tín chi; kế hoạch hợp tác với ca  sờ đào lạo, cơ sờ nghiên cửu khoa 
học. cơ sờ sản xuất kinh doanh, tồ chức và cá nhân ờ trone nước, nước ngoài đẻ triển 
khai các hoạt dộng liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đề xuất danh sách
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thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bồ nhiệm các chức danh giáo sư, phó 
giáo sư ưong Học viện; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của Học 
viện cho các cá nhân; lựa chọn tồ chức kiểm định chất luợng Học viện; các phương 
thức kiểm ưa, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nguời học; các giải phảp nâng 
cao chất lượng đào lạo và đàm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh giá 
chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học và công nghệ, đánh 
giá việc tồ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị 
ưong Học viện.

2. Hội đồng khoa học và đào tạo có số thành viên là số lẻ từ 11 đến 25 thành 
viên, gồm: Giám đốc Học viện, một số Phó giám đốc Học viện; Trưởng một số Khoa, 
Viện lớn trong Học viện; Trưởng một số phòng chức năng trong Học viện; đại diện 
giảng viên và cản bộ khoa học của Học viện cỏ chức danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc 
trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà khoa học có liên quan hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học của Học viện, không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý 
cơ hừu của Học viện (nếu cần thiết), số  lượng thành viên, tỷ lệ các thành phần và thủ 
tục lựa chọn các thành viên, việc tồ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào 
tạo do Giám đốc Học viện quyết định.

3. Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo do Hội đồng bầu trong các thành viên 
của Hội đồng theo nguyên tẩc bỏ phiếu kin và phải được trên 50% tồng số thành viên 
theo danh sách cùa Hội đồng đồng ý; Chủ tịch Hội đồng chi định Thư ký Hội đồng 
trong số các thành viên của hội đồng. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng khoa học 
và đào tạo thực hiện các nhiệm v-ụ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 1 lần ưong một học kỳ đo Chủ tịch 
Hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành 
viên Hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành 
viên tham dự; két luận của cuộc họp có hiệu lực khi có ưên 50% tổng số thành viên 
theo danh sách của Hội đồng khoa học và đào tạo biểu quyết đồng ý. Biên bản của 
cuộc họp phải được ưình lên Giảm đốc Học viện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày tổ chức cuộc họp.

Điều 16. Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tu vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Hội done Học viện và Giám đốc Học 
viện về các vấn đề có liên quan đến đào tạo. nghiên cứu khoa học và phát triền công 
nghệ, chuyển giao công nghệ, hợp lác quốc tế, gân Học viện với doanh nghiệp, nhăm 
gẩn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bào đảm Học 
viện đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Hội 
đồng tư vắn làm theo vụ việc và không hưởng lương.

2. Hội đồng tư vấn bao gồm từ 7 đến 15 thành viên trong Học viện, thành viên 
ngoài Học viện, là những người cỏ đóng góp tích cực cho Học viện, những người đang
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hoạt độne trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học. xã hội và chính trị có liên quan đến các 
hoạt động đào tạo? khoa học và công nghệ và hợp tác quốc te cùa Học viện.

3. Giám đốc Mọc viện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn trên cơ sở đề nghị 
của Hội đồng khoa học và đào tạo.

4. Tùy theo yêu cầu công việc, Chù tịch Hội đồng Học viện, Giám đôc Học viện 
có thể mời tất cả hoặc một số thành viên của Hội đồng tư vấn đề tư vấn trực tiép tại 
các cuộc họp hoặc tư vấn bằng văn bàn.

Điều 17. Đon vị đào tạo trự c  thuộc Học viện

1 ẳ Các đơn vị thực hiện chức năng đào tạo bao gồm các Khoa, Bộ môn trực thuộc
l ỉọc viện (sau đây gọi chung là Khoa). Khoa cỏ các nhiệm vụ chính sau đây:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân 
cắp cùa Giám đốc Học viện;

b) Lập kế hoạch và tồ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo theo kế 
hoạch chung của Học viện, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, 
chuyên ngành được Học viện giao nhiệm vụ; tồ chức biên soạn đề cương chi tiết các 
môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, trảnh chồng chéo giừa các môn học của 
chương trình đào tạo hoặc giừa các trình độ đảo tạo; tổ chức phát triền chương trình 
đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển 
của Học viện; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng 
và thực hiện phương pháp kiểm ưa, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, 
bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đă được công bố, đáp ứng nhu câu 
sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài 
liệu giảng dạv phài thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tồ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp 
tác quốc tế; họp tác với các tồ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
liên quan đến ngành nehề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá 
trình đào tạo cùa khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triẻn đội ngũ giảng viên, ngành nghê đào tạo và cơ sở 
vật chắt phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tảng cường điêu kiện bảo đảm 
chất lượng đào tạo:

đ) Xây dựng kế hoạch và tồ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tường, 
đạo đức, lối sống cho eiảna viên, neười lao động, người học; cỏ kê hoạch đào lạo, bôi 
dườne nâng cao trình độ chuyên mônễ nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động 
khác thuộc khoa;

e) Tồ chức đánh giá cán bộ quàn lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và 
tham eia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện theo quy định của Học viện.

2. Trường khoa. Phó trưởng khoa
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a) Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo 
tại khoa. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên 
ngành đê cấp một ưong các văn bẳng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ. tiến sĩ, nếu không có 
tiến sĩ thì Giám đốc Mọc viện có thề xem xét bổ nhiệm người có ừình độ thạc sĩ vào vị 
trí trưởng khoa. Trưởng khoa có trách nhiệm tồ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa 
quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Mỗi khoa có không quá 02 Phó trưởng khoa để giúp trưởng khoa ưong việc 
quàn lý, điều hành các hoạt động của khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tồ chức 
đào tạo ngành, chuycn ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh viên 
chính quy thì có thể bổ sung 01 hoặc 02 Phó truờng khoa, nhưng phải được sự đồng ý 
của Hội đồng Học viện.

Phó trường khoa phải có trinh độ thạc sĩ ườ  lên, riêng phó trưởng khoa phụ trách 
hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tién sĩ. Đối với khoa không 
đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một ưong các văn 
bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không có tiến sĩ thì Giám đốc Học viện có 
thề xem xét bồ nhiệm neười có trình độ thạc sĩ vào vị trí Phó trường khoa phụ ưách 
hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ;

c) Trường khoa, Phó trưởng khoa phải cỏ đủ tiêu chuẳn giảng viên giảng dạy 
trình độ đại học (hoặc cản bộ quản lý, nghiên cứu cỏ tham gia giảng dạy đại'học), cỏ 
kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý. Neu được điều động 
từ cơ quan, tồ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ Trường khoa, Phỏ trường khoa thì 
sau khi bố nhiệm, Trường khoa, Phó trường khoa phải là giảng viên cơ hữu cùa Học 
viện. Trường khoa có nhiệm kỳ 5 năm và cỏ thể được bồ nhiệm lại, nhưng không quá 
hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ cùa Trường khoa theo nhiệm kỳ cùa Giám đôc Học 
viện. Nhiệm kỳ của Phó trường khoa theo nhiệm kỳ của Truông khoa và có thê được 
bổ nhiệm lại. Độ tuồi khi bồ nhiệm nhiệm kỳ đầu của Trưởng khoa, Phó trường khoa 
khône quá 55 đối vởi nam và không quả 50 đối với nừ tính đến tháng thực hiện quy 
trình bồ nhiệmề

d) Giám đốc Học viện ra quyết định bồ nhiệm, bồ nhiệm lại và miễn nhiệm 
Trưởng khoa, Phó trưởng khoaẳ Quy trình giới thiệu, bồ nhiệm, bổ nhiệm ỉại và miễn 
nhiệm Trường khoa, Phó trường khoa được thực hiện theo quy định của Học viện do 
Giám đốc Học viện ban hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

e) Hàng năm, Cìiám đốc Học viện đánh giá các Trưởng khoa và Phó trưởng khoa 
về mức độ hoàn thành nhiệm vại được giao. Trường hợp cần thiết Giám đốc Học viện 
có thể lấy phiếu tín nhiệm giửa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đổi với Trưởng khoa, Phó 
trưởng khoa. Trường khoa, Phó tnrờiig khoa không hoàn thành nhiệm vụ phải được 
thay thế kịp thời.

3. Hội đồng khoa

19



a) Hội đòng khoa được thành lập để tư vấn cho Trường khoa trong việc triền khai 

thực hiện các nhiệm vụ của khoa quỵ định tại Khoản ] Điều này; tư vấn cho Trưởng 

khoa trong đồi mới quàn lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

của khoa. Hội đồng khoa có Chủ tịch Hội đồn£ khoa và các thành viên do Giảm đốc 

Học viện bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lè 

và cỏ tối thiều 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các trường bộ 

môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên ưong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiên sĩ và 

một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài Học viện cỏ trình độ và kinh nghiệm liên 

quan đến phát triển chuyên mòn của khoa (nếu cân thiết);

b) Chủ tịch Hội đồng khoa do Hội đồng khoa bầu trong số các thành viên Hội 

đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tồng số thành viên theo 

danh sách của Hội đồne khoa đồng ý;

c) Hội đòng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch Hội đồng triệu 

tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên Hội đông 

ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; 

kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tồng số thành viên theo danh sách 

của Hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của Hội đồng khoa phải 
được giri kèm cùng với nhừng đề xuất tương ứng của trường khoa khi trình Giám đôc 
Học viện xem xét quyết định những vấn dề liên quan đốn tồ chức nhân sự, hoạt động 

đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa:

d) Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tồ chức và hoại 

động của Hội đồng khoa được thực hiện theo quy định của Học viện đo Giám đòc Học 

viện ban hành;

4 ẳ Các khoa có thể thành lập Hội đồng tư vấn ngành do Giảm đốc Học viện quyết 
định theo đề nshị của Trường khoa đề tư vấn cho Trường khoa trong trường hợp cằn 

thiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành khoa theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Hội đồng tư vấn ngành có thề có các thành viên ngoài khoa hoặc ngoài Học viện, 

không phải là giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hừu của Học viện (nêu thấy cần 

thiết), làm theo vụ việc và khône hườne lương. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng tư vấn ngành dược thực hiện theo quy định của Học viện do Giảm đốc 

Học viện ban hành.

5ẽ Trong trường họp Học viện tổ chức bộ môn trực thuộc Học viện thì các bộ 

môn trực ihuộc Học viện có tồ chức và hoạt động theo quy định tương tự như đôi với 

bộ môn thuộc khoa quỵ định tại Điều 18 của Quy chế này và một số nhiệm vụ. chức 

náng như quy định đối với khoa tại Điều này. Nhừng quy định cụ thê về bộ món thuộc 

Học viện được thực hiện theo quy định của Học viện do Giám đốc Học viện ban hành.
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Điều 18. Bộ môn

1. Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa ưong Học viện.Trên cơ sờ đề nghị 
của Trưởng khoa, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo và chấp thuận của 
Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện quyết định việc thành lập, giải the. sáp nhập, 
chia tách các bộ môn và quy định cụ thể về tồ chức và hoạt động của bộ mônể

2. Bộ môn cổ các nhiệm vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của nhừng môn 
học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, 
của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội duns môn học, tồ chức biên soạn giáo trinh, xây 
dựng tài liệu tham khảo phủ hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Giám đốc 
Học viện giao;

c) Nghiên cửu đổi mới phương pháp giảng dạy; tồ chức kiểm ưa, đánh giả quá 
trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Học viện;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học 
và công nghộ theo ké hoạch của Học viện và khoa; chủ động phối họp với các cơ sở 
đảo tạo, tồ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gẮn đào 
tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bồ sung nguồn tài 
chính cho Học viện; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vạrc chuyên 
môn cùa bộ môn;

đ) Xây dựne ké hoạch phát trien đội ngù giảng viên, cán bộ khoa học cùa bộ 
môn; tham gia đào tạo, bồi dưởng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực 
chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công lác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và 
công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Học viện theo yêu cầu của Hội 
đồng Học viện, của Giám đốc, Trường khoa;

g) Quàn lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ mônẽ

3. Đứng đầu bộ môn là Trường bộ môn do Giám đốc Học viện bồ nhiệm, miễn 
nhiệm trên cơ sờ đề nghị cùa Trưởng khoa. Trưởng bộ môn phải có đủ tiêu chuẩn 
giảng viên giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cửu khoa học 
và nâng lực quàn lý, có trình độ tiến sĩ. Đối với bộ môn chi giảng dạy khối kiến thức 
giáo dục đại cưcma, neu không cỏ tiến sĩ có thể bổ nhiệm người có trinh độ thạc sĩ làm 
trưởng bộ môn. Nếu được điều động từ cơ quan, tồ chức khác đề bổ nhiệm vào chức 
vụ Trường bộ môn thì sau khi bồ nhiệm, Trưởng bộ môn phải là giảng viên cơ hữu cùa 
Học việnằ

Trường bộ môn có nhiệm kỳ 5 năm và cỏ thẻ được bồ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của 
Trướng bộ môn theo nhiệm kỳ của trưởng khoa. Độ tuồi bổ nhiệm của Trườnc bộ môn
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phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được ít nhẳt nửa nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn và quy irinh 
bồ nhiệm Trưởng bộ môn được thực hiện theo quy định của Học viện do Giám đôc 
Học viện ban hành. Trưởng bộ môn có quyền và nhiệm vụ tổ chức thực hiện các 
nhiệm vại cùa bộ môn quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Bộ mòn có thể cỏ Phó trường bộ môn để giủpTtnrởng bộ môn trong việc quản 
lý, điều hành các hoạt động của bộ môn. Phó trường bộ môn phải có trình độ thạc sĩ 
trờ  lên. Các quy định khác đối với Phó trườnc bộ môn thực hiện tương tự như trường 
bộ môn.

5. Có thể thành lập Hội dồng tư vấn chuyên ngành theo đề nghị của trường khoa 
và quyết định của Giám đốc Học viện đẻ tư vẩn cho Trưởng bộ mòn trong trường hợp 
cần thiết về các công việc liên quan đến triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ cùa 
bộ môn. Hội đồng tư vắn chuyên ngành có thể có các thành viên ở ngoài bộ môn, 
ngoài khoa, ngoài Học viện (nếu cằn thiết) và làm theo vụ việc, không hưởng lương. 
Việc thành lập, tồ chức và hoạt độne của Hội đồng tư vấn chuyên ngành được thực 
hiện theo quy định của Học viện do Giám đốc Học viện ban hành.

Điều 19. Đơn vị chức năng

1. Các phòng, ban, trung tâm chức năng (gợi chung là các phòng chức năng) có 
nhiệm vụ tham mưu và giúp Giám đốc Học viện ưong việc quản lý, tồng hợp, đề xuất 
ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Học 
viện giao. Giám đốc Học viện quyết định việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các 
phòng chức năng theo nghị quyết của Hội đong Học viện.

2. Trường phòng phải có trình độ đại học trờ lên. Riêng trường phòng quản lý 
đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy 
dại học ít nhất 5 năm; trường phòng hợp tác quốc tế, tồ chức cán bộ, phải có kinh 
nghiệm giảng dạy đại học ít nhàt 5 năm.

3. Phó trưởng phòng là neười giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành 
các hoạt động của phòng iheo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó trường phòng phải 
có trình độ đại học trở lên.

4. Trường phòng, phó trưởng phòng có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bô nhiệm 
lại. Độ tuồi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên của trưởng phòng, phó trường phòng 
khòng quá 55 đối với nam và 50 đối với nừ tính đến iháng thực hiện quy trinh bổ 
nhiệm. Nếu được điều động từ cơ quan, tồ chức khác để bồ nhiệm vào chức vụ trưởng 
phòng, phó trường phòng thì sau khi bồ nhiệm, trưởng phòng, phó trưởng phòng phải 
là giàng viên cơ hừu hoặc cản bộ quàn lý cơ hữu của nhà trường. Giám đôc Học viện 
ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm trường phòng, phó trường phòng theo quy định 
cùa pháp luật. Tiêu chuấn và quy trinh bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng phòng, phó 
trưởng phòng được thực hiện theo quy định của Học viện do Giám đốc Học viện ban 
hành phù hợp với quy định cùa pháp luật.
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5. Hàng năm, Giám đốc Học viện đánh giá các lãnh đạo đơn vị chức năns về 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện cỏ 
thẻ lấy phiếu tín nhiệm giừa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đối với lãnh đạo đơn vị chức 
năngẵ lănh đạo đơn vị chức năng không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp 
thời.

Điều 20. Các tổ chức khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ, cung cấp dịch vụ 
đào tạo, tư vân, chuyên giao công nghệ, sàn xuất, kinh doanh

1. Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Học viện và quy định cùa pháp luật hiện 
hành, Giám đốc Học viện quyết định việc thành lặp, tồ chức lại, giài thể; ban hành 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tồ chức cùa các tố chức khoa học và công 
nghệ, tả  chức phục vụ, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dường ngán hạn, dịch vụ tư vấn 
và chuyên giao công nghệ, cơ sờ sản xuất, kinh doanh thuộc Học việnẽ

2. Các tồ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, tồ chức cung cắp dịch vụ đào 
tạo, bồi đưởng ngẳn hạn, dịch vụ tu  vấn và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khác được 
tồ chức dưới hình thức Viện hoặc Trung tâm trực thuộc Học viện, có con dấu và tài 
khoản đè giao dịch iheo quy định của pháp luật, hoạt độns theo quy định cùa pháp luật 
và phân cấp cùa Giám đốc Học viện, có các nhiệm vụ sau:

a) Triên khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nehệ, áp dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu phát triển 
kinh tế - xà hội, an ninh, quốc phòng;

b) Tham gia đào tạo dài hạn; tồ chức đào tạo bồi dường ngán hạn cấp chứng chi, 
gẳn hoạt động khoa học và công ngh(ẩ với đào tạo và thực tế sản xuất, kinh doanh: phát 
triên, tô chức và triền khai các chương trình liên kếl đào tạo quốc tế.

c) Thực hiện các hoạt động in ấn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tạp chí, nội san 
theo các quy định cùa pháp luật và hirớng dẫn cùa các cơ quan quản lý nhà nước;

d) Cung cấp các dịch vụ, phục vụ như: hệ thống ký túc xá, nhả ăn. nhà xe. câu ỉạc 
bộ, nhà văn hóa - thể dục, thc thao, nhà sách, văn phòng phẩm, photo tài liệu,...

đ) Thực hiện các hoạt động dịch theo nhu cầu xã hội, tăng nsuồn thu cho Học
viện;

3. Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh dịch vụ là các 
đơn vị thuộc Học viện, hoạt động theo Luật doanh nghiệp có nhiệm vụ:

a) Tồ chức khai thác kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản, tồ 
chức hoạt động kinh doanh dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của 
Học viện và phục vụ cho các hoạt dộng giáo dục, đào tạo, nahiên cứu khoa học, tư vấn 
vả hỗ ượ  người học theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Học viện;

b) Triển khai các dịch vụ về cung cấp thông tin, tư vấn; phố biến và ứng dụng tri 
thức khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; dịch vụ cho người học: dịch vụ
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đào tạo bồi dường ngẩn hạn; dịch vụ phục vụ cộng đồng và đáp ứng các nhu câu của 

xã hội.

Điều 21. Cơ sờ đào tạo của Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Cơ sở đào tạo của Học viện tại ihành phố Hồ Chi Minh có con dấu và tài 
khoản để giao dịch, thuộc cư cấu tổ chức và chịu sự quản lý và điều hành của Học 
viện, chịu sự quản lý của địa phương như đối với trường đại học theo quy định của 

pháp luật.

2. Cơ sờ đào tạo của Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vại 
về đào tạo, nghiên cứu khoa học,... của Học viện; được phân cấp, ủy quyền quản lý 
một số Khoa, Trung tâm của I lọc viện; định kỳ bảo cáo với Học viện về các hoạt động 
cùa cơ sở đào tạo, báo cáo với địa phương về các hoạt động liên quan đến chức năng 
quản lv của địa phương.

3. Chức năng, nhiệm V'V, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Cơ sở đào tạo tại thành 
phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện ban hành.

Điều 22. Thư viện, trang thông tin điện tử, tạp chí khoa học và công nghệ

1. Thư viện, trung tâm thông tin tư liệu cùa Học viện có nhiệm vụ cung cấp các 
thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của 
giảng viên và sinh viên; lưu trử bản gốc các luận văn thạc sĩ, luận án tiên sĩ đã bảo vệ 
tại Học viện, các kết quả nghicn cứu khoa học, các ấn phẩm của Học viện. Thư viện, 
trung tâm thông tin tư liệu hoạt động theo quy chế do Giám đốc Học viện ban hành, 
phù hợp với pháp luật về thư viện, pháp luật về lưu trừ và các quy định của pháp luật 
hiện hành có liên quan.

2. Trang thông tin điện tử cùa có nhiệm vụ đăng tải thông tin liên quan đến các 
hoạt động của I lọc viện, đảm bảo các thông tin tối thiều theo quy định cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Trang ihỏng tin điện tử phải có ban biên tập chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin và quàn trị hệ thống; có quy chế hoạt động do Giám đốc 1 lọc viện ban 
hành và cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về công nghệ thông 
tin, quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hảnh cỏ liên 
quanệ

3. Tạp chí, tập san khoa học và công nghệ của Học viện đăng tải các công trinh 
nghiên cứu nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện phải 
có ban biên tập và ban trị sự. Bài đảng trên tạp chí, tập san khoa học và công nghệ phải 
qua phản biện. Quy trình phản biện và diều kiện đăng bài phải được thông báo công 
khai. Tạp chí, tập san khoa học công nghệ cỏ ihể được xuất bản theo bản in hay bàn 
điện tử theo quy định hiện hành về xuất bản. Trưởng ban biên tập hoặc tổng biên tập 
phải chịu trách nhiệm về thông tin và chất lượng khoa học của tạp chí, lập san khoa 
học và cône nghệ.
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Điều 23. Tồ chức Đảng và các tồ chức đoàn thế

1. Tồ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Học viện hoạt động theo Điều lệ 
Đảng Cộng sản Việt Nam, ưong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo hướng dẵn 
cùa Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Các đoàn thề, tồ chức xã hội, tổ chức xă hội - nghề nghiệp ưong Học viện hoạt 
động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tồ chức, cỏ ưách nhiệm góp phần 
thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo 
dục đại học, phù họp với tôn chi mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tồ chức 
xà hội trong Học viện.

Chưcmg IV 

IỈO Ạ T Đ Ộ N G  Đ À O  TẠ O  C ỦA H Ọ C VIỆN  

Điều 24. Trình độ đào tạo

Học viện được đào tạo trình độ cao đảng, trình độ đại học; đào tạo Irình độ thạc 
sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bộ Lao động - Thương 
binh và Xâ hội cho phép.

Điều 25. Mờ ngành đào tạo

Học viện được mở các ngành đào tạo ưinh độ đại học, ngành/chuyên ngành đào 
tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (gọi chung là mở ngành đào tạo) đã có trong danh mục mã 
ngành đào tạo của Nhà nước khi cỏ đù các điểu kiện theo quy định. Học viện được đê 
xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở các ngành đào lạo của giáo dục đại học 
chưa có trong danh mục ngành đào tạo của Nhà nước.

Điều 26. ChưoTìg trình đào tạo, giáo trình và học liệu

1. Học viện tổ chức phát triền các chương ưình đào tạo:

a) Xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chương ưình khung do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đối với các chương trinh 
đào tạo chưa cỏ chương ưình khung, chương trình đào lạo thí điềm. Học viện xây 
dựng chương trình đào tạo theo quy định cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Xây dựnc và triển khai tồ chức các chương trình đào tạo bôi dường ngăn hạn 
để cấp chứng chi về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngừ, tin học, kỹ năng m êm ,... đáp 
ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

c) Thường xuyên phát triền chương trinh đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện đồ nhanh chổng tiếp thu có chọn lọc những chương 
trình đào tạo của cảc nước phát triển về khoa học và công nghệ, phù hợp với yêu cầu 
của đẩt nước, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, của rừng 
ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương nói riêng;
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d) Dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy, thiết kế cảc chương ưình đào 
tạo không chính quy, các chương trinh chuyền đổi;

đ) Định kỳ, 10 chức đánh giá các chương trình đào lạo và các môn học của nhà 
trường để cỏ những điều chinh phù hợp với phát triền kinh tế - xã hội của đất nước và 
hội nhập quôc tế.

2. Giám đốc Học viện tồ chức biên soạn hoặc tồ chức lựa chọn; duyệt giáo trinh 
các môn học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy. học lập chính thức trong Học viện trèn 
cơ sở thâm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc Học viện thành lặp để 
bảo đàm có đủ giáo trình giảng dạy. học tập; xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, 
trang thiết bị dạy - học đáp ứng yêu cầu đối mới toàn diện về nội đung, phương pháp 
dạy - học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của người 
học.

3Ế Sử dụng giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn làm tài liệu 
giảng dạy, học tập các môn lý luận chính tri, quốc phòng - an ninh ưong Học viện.

Điều 27. Tổ chức và quản  lý đào tạo

1. Học viện tồ chức vả quản lý đào tạo theo các quy chế đào lạo do Bộ Giáo dục 
và Dào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Học viện chi được phép triền khai đào tạo các ngành, chuycn ngành tại cơ sở 
giáo dục, nơi đã dược cấp có thẩm quyền thầm định đù các điều kiện đàm bảo chất 
lượng; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tặp của neười học theo quy 
định tại các quy che đào tạo.

3. Học viện thực hiện liên két đào lạo các cấp trình độ với cơ sờ đào tạo khác 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 28. Đánh giá quá trình và kết quả dạy - học

1. Học viện tổ chức thực hiện việc đánh giá két quả học tập, rèn luyện, tham gia 
các hoạt động xã hội của nt»ười học; đánh giả kết quả giảng dạv của giảng viên.

2. Học viện lựa chọn phương pháp, quy trình và xây dựne hệ thống đánh giá bảo 
đâm khách quan và chính xác, đảm bảo xác định được mức độ tích lũy kien thửc và kỹ 
năng cùa người học, xác định được hiệu quà giảng dạy và mức độ phân đâu, nâng cao 
trình độ của giảng viên. Đánh giá quá trình và kết quà dạy - học theo quy định của Học
viện.

Điều 29. Văn bàng, chứng chi

1Ế Học viện cấp chứng chi, cấp văn bàng tốt nghiệp và bàng điềm cho người học; 
thực hiện in. cấp phát, quản lý vãn bàne, chứns chi theo quy định của Bộ Giảo dục và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thưưng binh và Xã hội.
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2. Học viện cône bố công khai các thông tin về việc cấp vãn bằng, chứng chi cho 
người học trên Trang Thông tin điện tử của Học viện và chịu ưách nhiệm về chất 
lượng đào tạo và giá trị văn bàng chứng chi do I lọc viện cấp.

Điều 30. Đàm bảo chắt lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo

1. Học viện có đơn vị chuyên trách về đảm bào chất lượng giáo dục, đăng ký 
kiểm định và có kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai 
đoạn.

2. Hàng năm Học viện xây dựng và thực hiện ké hoạch bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học.

3. Tự đánh giá, cài tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiềm định 
chương ưình đào tạo và kiểm định cơ sờ giáo dục đại học.

4. Duy trì vồ phảt triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào lạo, gồm:

a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên;

b) Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liộu giảng dạy, học tập;

c) Phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, phòng thí 
nghiệm, cơ sờ thực hành, ký túc xá và các cơ sờ dịch vụ khác;

d) Nguồn lực tài chính.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học; công bố công khai các điều kiện bảo đảm chắt lượng đào tạo. kết quả đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, két quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin 
điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giảo dục đại học và phương tiện thông 
tin đại chúng.

6. Được lựa chọn tồ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong số các tồ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để kiềm định 
chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo.

7. Có ưách nhiệm tham eia các hoạt động kiểm định chất lượng trong nước và 
quổc tế; tham gia giám sát hoạt động của các tồ chức kiếm định chất lượng giáo dục; 
đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bàng trong hoạt động giáo dục và đào 
tạo; được khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về các quyết định, kết luận, 
hành vi vi phạm pháp luật của tồ chức, cá nhàn thực hiện kiểm định chất lượng giảo 
dục đại học.

C hương V

H O Ạ T Đ Ộ N G  K H O A  H Ọ C  VÀ C Ồ N G  N G H Ệ  

Điều 31. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ
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1. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năng ỉực nghiên cứu và khả năng ứng 
dụne khoa học và cône nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quàn lý, viên 
chức.

2. Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người học; phát 
hiện và bồi dường nhản tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trinh độ cao.

3. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới đc phát triền khoa học và giáo dục, 
góp phần phát triền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cúa đất nước.

Điều 32. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ

1. Xây đựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ cho từng giai đoạn và 
kế hoạch khoa học và công nghệ theo giai đoạn và hàng năm.

2. Nghiên cứu và cung câp các giải pháp vê cône nghệ, thiẻt bị, sản phàm, dịch 
v-ụ mới phục vụ sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông và sự nghiệp công 
nghiệp hỏa. hiện đại hóa đat nước.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cẩp, các 
chương trình, đự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được Nhà nước đặt 
hàng.

4. Xảy dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tu  phát triển khoa học vả công 
nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên 
ngành và chuyên neành vòxa phục vụ đào tạo vừa phục vụ nghiên cứu khoa học.

5. Xây dựng các nhỏm nghiên cứu đa ngành, liên ngành; xây dựng các nhỏm 
nghiên cứu - eiảng dạy két hợp chặt chẽ giừa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào 
tạo; đàm bào cảc điều kiện cần thiết để giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học; tồ 
chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho người học; Xây dựng các vườn ươm công 
nghệ, gan phát ưiền công nghệ với tạo sản phẳm mới có khả năng thươne mại cao.

6. Tổ chức hoạt động nghiỗn cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và 
nghiên cửu sinh.

7. Tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cắp, các nhiệm 
vụ theo đom đặt hàng.Tham ^ia đề xuất, tuyến chọn, tư vấn, phàn biện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sờ hữu trí tuệ, thương mại và 
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

8. Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công 
nghệ. Tồ chức quản lý hoạt động sáne kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật cùa Học viện 
theo quy định cùa pháp luật.

9. Xây dựng và ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ, tồ chức đánh giá, 
nghiệm thu kêt quà hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, 
đảm bào lợi ích của người nehiên cứu.
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10. Tô chức các bộ phận hồ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu chuyên giao công 
nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học 
ưong và naoài nước.

11. Xây dựng cơ sờ dừ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công 
nghệ của Học viện; trao đồi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu khác ở ưong và ngoài nước.

Điều 33. Nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

1. Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện 
là Phòng Quàn lý Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

2ề Ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các bộ. ngành liên quan về hoạt độne khoa học và công nghệ.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện và các đơn 
vị trực thuộc; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

4. Tố chức huy động các nguồn vốn khác nhau cho hoạt động khoa học và công 
nghệ và sử dụng nguồn vốn theo nguyên tác hiệu quả và phát triền tài năns» trẻ.

5. Khen thường, vinh danh và đè xuất khen thường, vinh danh các cán bộ quản 
lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có kết 
quả nehiên cứu khoa học và chuyển giao công n^hệ xuẳt sẳc.

6. Tổ chức kiềm tra, đánh giá, tồng kết, báo cáo việc thực hiện kế hoạch hoạt 
động khoa học và công neJiộề

C hư ong VI 

HỢP TÁC Q lió c  TẾ

Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện trong hoạt động hợp tác quốc tế

1. Xây đựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trinh hợp tác quốc tế 
ngẳn hạn, trung hạn và dài hạn của Học viện nhằm nâng cao chất lượng giáo đục đại 
học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên 
thế giới; tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vừng, đào lạo nguồn 
nhân lực cỏ trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hỏa, hiện đại 
hóa đất nước phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế 
trong giáo dục và đào tạo.

2. Tồ chức quàn lý và triển khai cỏ hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác 
quốc tế theo thầm quyền.

3. Iliực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối lác nước ngoài 
theo quy định của pháp luật.

4. Xây đựng cơ sở dừ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.
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Điều 35. Các hình thức, nội dung hợp tác quốc tế

1. Liên két đào tạo.

2. I lọp tác nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ, hợp tác tô chức hội 
nghị, hội thảo khoa hợcệ

3. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sờ vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết 
bị phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và các hoạt động giáo dục khác 

trong Học viện.

4. Dào tạo, bồi dường giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quàn lý của Học
viện.

5. Trao đồi giảng viên, nghiên cứu viên, người học.

6. Liên két thư viện, ưao đồi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và 
công nghệ; cung ứng chương trình đào tạo; trao đồi các ấn phâm, tài liệu và kẻt quả 
hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

7. rham  gia các tồ chức giáo dục, khoa học, hội nghe nghiệp khu vực và quốc tế.

8. Mờ văn phòng đại diện cùa Học viện ở nước ngoài.

9. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Quàn lý hoạt động hợp tác quốc tế

1. Bộ phận chuyên ưách quản lý hoạt động hợp tác quốc té của Học viện là 
Phòng Quản ỉý Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

2. Xảy dựng và ban hành quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học 
viện phù hợp với quy định tại Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan khác.

3. Tồ chức các hoạt động hợp tảc quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiêm ưa, 
đánh giá. tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế cùa nhà trường.

4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự. an toàn xà hội 
trong các hoạt dộng hợp tác quốc tế.

C hư o n g  VII

G IẢ N G  V IÊN  VÀ  N G Ư Ờ I H Ọ C T R O N G  H Ọ C V IỆN  

Điều 37. Giàng viên trong Ilọc viện

1. Giàng viên trong là người có nhân thân rồ ràng; có phâm chât, đạo đức tôt; có 

sửc khỏe theo yêu cầu n°hề nghiệp; có bẩng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chi 

bồi dường nghiệp vụ sư  phạm đổi với nhà giáo giảng dạy cao đăng, đại học; có băng 

thạc sì trờ lên đối với nhà giáo giàng dạy chuyên để, hướng dẫn luận vãn Uiạc sĩ; cỏ 

bàng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.
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2. Chức danh của giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chinh, 
phó giáo sư, giáo sư.

Điều 38. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên

1. Chấp hành các quy che, nội quy, quy định của nhà trường. Thực hiện các 

nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đù, cỏ chất 

lượng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyền giao công nghệ, quản lý 

đào tạo, quàn lý hoạt động khoa học và công nghệ, học tập, bồi dường nâng cao ưình 

độ theo quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Quy định về chế độ làm việc đổi với giảng viên và quy định khác về đào tạo, nshiên 
cứu khoa học do Giám đốc Học viện ban hành.

2. Giừ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự cúa nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học, đổi xử  công bàng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của 

người họcỄ

3. Tham gia quản lý Học viện, tham gia cône tác Đàng, đoàn thể khi được tín 

nhiệm và các công tác khác được Học viện, khoa, bộ môn giao. Tham gia quản lý 

người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng.

4. Được bảo đảm ưang thiết bj, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm 
vụ và quyền hạn được giao.

5. Được đào tạo, bồi dường nâng cao trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế 
hoạch và điều kiện của nhà trường; được tham gia vào việc quản lý và quản trị nhà 
trường; được tham gia các hoạt động xã hội theo quy định cùa pháp luật.

6. Giảng viên tham gia hoạt động khoa học và công nahệ được hưởng quyền theo 
quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; giảng viên làm công tác quản lý ưong 

trường đại học nếu thain gia giảng dạy thì được hường các chế độ đối với giảng viên 

theo quy định của pháp luật và quy định hợp pháp của Học viện.

7ế Được ký hợp đông thinh giảng và nehiẻn cứu khoa học với các cơ sỡ giáo dục 

đại học, cơ sờ nghiên cửu khoa học theo quy định của pháp luật.

8. Được bổ nhiệm chức danh cùa giảng viên, được phong lặng danh hiệu Nhà 

giáo nhàn dân. Nhà giáo un tú và được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Tập sự đối với giảng viên

1. Người trúng tuyển đề làm giàng viên phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháne.

2. Người đà thực hiện giảng dạy ở trường đại học tối thiểu 12 thảng khòne phải 
thực hiện chế độ tập sự; người cỏ bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian 
làm nghiên cửu sinh thì được Giám đổc Học viện xem xét rút ngắn thời gian tập sự.
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3ế Thời gian tập sự phải được quy địnlì trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng 
lao độne.

4. Nội dung tập sự

a) Nắm vừng quy định về qu>ẻền, nghĩa vại cùa giảng viên, các hành vi giảng viên 
không được làm; tim  hiểu, nắm vừng nội quy, quy định, quy chế dào tạo liên quan của 
Học viện và chức trách, nhiệm vại của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Củnti cố, bổ sung kiến thức và kỳ năna về chuyên môn được phân công giảng 
dạy; chuấn bị bài giảng; phương pháp giàng dạy và đánh giả kết quả học tập; quản lý 
lớp học;

c) Tham gia dự giờ, sinh hoạt chuyên môn học thuật của bộ môn, thực tập giảng 
dạy và thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng;

d) Hoàn thành chương trình và đuợc cấp chứng chi bồi đường nghiệp vụ sư phạm 
đối với người chưa có chứng chi bồi dường nehiệp vụ sư phạm.

5. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày người tập sự đến nhận việc, 
trưởng bộ môn phải cử giảng viên có năng lực, kinh nshiệm về chuyên môn, nghiệp vụ 
hướng dẫn người tập sự.

Điều 40. Đánh giá giãng viên

1. Đánh giá giảng viên được thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành.

2. Việc đánh giá giàng viên phải phản ánh được Ihực chất về trình độ chuyên 
môn, khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; về đạo đức, tác phong của 
giảng viên.

Điều 41. Người học trong Học viện

Người học trong Học viện là người đang học tập vả nghiên cứu khoa học tại Học 
viện, gồm sinh viên của chương trinh đào tạo; học viên cùa chương trình đào tạo thạc 
sĩ; nghiên cứu sinh của chưcmg trình đào tạo tiến sĩ; học viên bồi dưỡng ngắn hạn, thực 
hành, thực lập tại Học viện.

Điều 42Ệ Nhiệm vụ và quyền của ngưòi học

1. Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

2. Tôn irọng giảng viên, cản bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Học viện; 
đoàn kết, giúp đờ lản nhau trons học tập và rèn luyện.

3. Giừ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường; eỏp phẩn xây dựng, bảo vệ và phát huy 
truyền thống của nhà trường. Tôn trọng các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ 
tục cùa dân tộc.

4ẵ Nộp học phi và lệ phí theo quy định.
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5. Người học được hưởng học bồng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà 
nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam mà 
không chấp hành sự điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn 
học bông và chi phí đào tạo theo quy định của Chính phù.

6. Tham gia lao động và hoạt động xà hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ 
an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận ừong học tập và thi cử, phòng/ chồng 
tội phạm, tệ nạn xă hội.

7. Được tôn trọng và đối xử bình đẩng, không phân biệt nam nừ, dân tộct tôn 
giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đẩy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện.

8. Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, 
các hoạt động văn hóa, thê dục, thể thao.

9. Đỏng aóp ý kiến, tham gia quàn lý và giảm sát hoạt động giáo dục và các điều 
kiện bảo đàm chất lượng giáo dục.

10Ế Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và 
chính sách xã hội.

11 ế Được tham gia các hoạt động đoàn thề, Hội sinh viên và tổ chức xã hội khác 
theo quy định cùa pháp luật.

12. Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chưong v m  

T À I C H ÍN H  VÀ TÀI SẢN C Ủ A  H Ọ C  V IỆN  

Điều 43. Nguồn tài chính của Học viện

Các nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học bao gom:

1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp (nếu có), bao gồm:

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các chương trình đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, các chương trinh mục tiêu quốc ßia, các nhiệm vụ do 
cơ quan nhà nước có thẳm quyền đặt hàng;

b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thâm quyên giao;

c) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sám trang thiết bị, sửa chữa lớn tài 
sản cố đính phục vụ hoạt động sự nahiệp theo dự án được cấp có thẳm quyền phê 
duyệt;

d) Vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn von nước ngoài được cấp có thầm 
quyền phê duyệt;

e) Kinh phí khác (neu có).

2. Học phí và lệ phí tuyến sinh;
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3. Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, sản x u ấ t kinh 
doanh và dịch vụ;

4. Tài trợ, viện trợ. quà biếu, tặng, cho của các cá nhân, tồ chức trong nước và 
nước ngoài;

5. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

6. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 44ẵ Học phí, lệ phí tuyên sinh

1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền mà người học phải nộp cho Học viện 
dể bù đắp chi phí đào tạo và tái đầu tư.

2. Học viện dược quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phi, lệ 
phí tuyển sinh nẩm trong khung học phí, lệ phí tuyển sinh do Chinh phủ quy định.

3. M ức thu học phí. lệ phí tuyển sinh phải được công bố công khai cùng thời 
điềm với thông báo tuyển sinh.

4. Học viện thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao được thu học phí 
tương xứng với chất lượng đào tạo.

Điều 45. Quản lý tài chính của Học viện

1 ể Học viện thực hiện chế độ tài chinh, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tải 
chính theo quy định của pháp luật.

2. Neu Học viện có sử dụn£» ngân sách nhà nước được Nhà nước giao nhiệm vụ 
gấn với nguồn ngần sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, Học viện có ưách nhiệm 
quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy địiih cùa Luật ngân sảch nhà 
nước.

3. Học viện chịu sự kiểm ưa, thanh tra cùa các cơ quan quàn lý nhà nuớc về việc 
quản Ịý và sử dụng nguôn tài chính của Học việnề

Điều 46. Quản lý và sử dụng tài sàn của Học viện

1. Tài sản của Học viện bao gồm: Đất đai, nhà cửa, công ưinh xây dựng, các kết 
quà hoạt động khoa học và công nehệ, các trane thiết bị và tài sàn khác dược Nhà 
nước giao cho Học viện quản lý và sử dụng hoặc do Học viện đầu tư mua sam, xây 
dựnẹ hoặc được biếu, tặng để đảm bào các hoạt dộng đào tạo. nghiên cứu khoa học, 
phát triền công nehệ và các hoạt động khácẽ

2. Học viện chủ động cân đổi nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác, 
quyết định các dự án đầu tư, mua sẳm, sửa chữa để phát triển tổng thể cơ sở vật chất 
của I lọc viện theo mô hinh trường đại học tiên tiến trên thế giới.

3. Học viện quyết định việc sử dụng tài sàn, cơ sờ vật chẩt và giá trị thương hiệu 

cùa I ỉọc viện để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học và công

34



nehệ, tồ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, quyết 

định cho thuê tài sản đế sử dụng cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, tư vấn và hỗ ượ người học theo quy định pháp luật;

4. Học viện quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của Học 

viện và các nguồn khác do Học viện huy động, thực hiện các thủ tục về đầu tư iheo 

quy định của pháp luật về đầu tư;

5. Học viện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp, 

được Nhà nước xác định giá trị tài sàn và giao vốn cho Học viện quản lý theo quy định 

của pháp ỉuặt về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

6. Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chừa thường xuyên tài sản 

hàng năm, Học viện có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu của Học viện 

hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư bồ suna, đồi mới trang thiết bị, sửa chừa lớn, 

xây dựng mới và từng bước hiện đại hỏa cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp đào tạo và 

nghiên cửu khoa họcể

7. Hàng năm. Học viện tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sàn của các đơn vị 

và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

C hương IX 

M Ó I Q U A N  H Ệ C Ủ A  H Ọ C V IỆN  

Điều 47. Quan hệ của Học viện đối vói gia đình và xâ hội

Học viện bảo đảm các mối quan hệ sau:

1. Phối hợp với các tồ chức chính trị, tổ chức chinh ưị - xã hội, tổ chức chính trị - 
xà hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tồ chức xà hội - nghề nghiệp, tồ chức nghề 

nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học; kết hợp chặt chẽ giừa 

giáo dục tại nhà trường, çia đình và xã hội.

2ầ Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, có giải pháp thu hút các 

tồ chức xã hội, các tồ chức tuyền dụng, các doanh nehiệp. các bên liên quan khác tham 

gia đầu lư xây đựng cơ sở vật chất; góp ý kiến cho Học viện về quy hoạch phát triển, 

cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo, phát triền chương trình đào tạo; hỗ trợ 

kinh phí cho người học và tiếp nhận người tốt nghiệp, giám sát các hoạt động giáo dục 

và lạo lặp môi trường giáo dục lành mạnh.

3. Phổ biến các tri thức khoa học, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triền cône nghệ trong cộng đồng.
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Điều 48. Quan hộ giừa Học viện và các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân các cấp, tổ 

chức, doanh nghiệp

1. Học viện chịu sự lành đạo và quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Thòng tin 

và Truyền thông; chịu sự quàn lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chịu sự chi đạo về nghiệp vụ của các 

bộ. ngành cổ liên quan và chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uv ban nhân 

dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chi Minh nơi Học viện đặt trụ sở.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cỏ ưách nhiệm và 

tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham quan, thực hành, thực lập và rèn luyện kỹ 

năng nghề nghiệpẽ

3. Học viện phổi hợp vởi các cơ quan nhà nước cấp Trung ương và địa phương, 

các doanh nghiệp, các tồ chức liên quan ờ trong và ngoài nước để: Xác định nhu cằu 

đào tạo, gán đào tạo với việc làm và tuyển dụng người học đã tốt nghi ộp; ký các hợp 

đồng đào tạo, các hợp đòng khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng thành tựu 

khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.

4 ẻ Học viện phối hợp với các cơ sờ văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các cơ 

quan thông tin đại chúng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thề thao, tạo 

môi trường giáo dục lành mạnh; phát hiện và bồi dường những người học có năng 

khiếu về hoạt động nghệ thuật, thể dục, ihc thao.

5. IIọc viện tạo điều kiện đế các đơn vị, các tò chức đoàn thề trong Học viện 

quan hệ với các tồ chức chinh trị, tồ chức chính trị - xâ hội, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tồ chức xã hội - nghề nghiệp, tồ chức nghề nghiệp, tổ 

chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, ủ y  ban nhân dân các cấp nhẳm phối hợp để 

thực hiện tốt các nội dung:

a) Tồ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; chuyển giao kết quả 

nohiẻn cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

vào sản xuất, đời sống;

b) Xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực; bảo 

đảm trật tự, an ninh và an toàn cùa người học; ngần chặn việc sử dụng ma túy và các tệ 

nạn xã hội khác xâm nhập vào Học viện;

c) HỖ trợ theo khả nãne về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giảo dục, cải 

thiện đời sổng vật chất, tinh thần, điều kiện học tập, công tác của công chức, viên chức 

và người học trong Học việnẽ
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C hương X 

K H E N  TH Ư Ở N G  VÀ KỶ LƯẬT

Điều 49. Khen thường

Tập thề, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học của 
Học viện và các tố chức, cá nhân ngoài I lọc viện thực hiện nghiêm chinh Quy chế này, 
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triền của Học viện, sự nghiệp giáo 
dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sẽ được Học viện tuyên dương khen thưởng hoặc đề 
nghị cắp có thẩm quyền khen thưcrng theo quy định.

Điều 50. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, vicn chức, người lao động và người học của Học viện có 
những hành vi vi phạm pháp luặt và các quy định, quy chế của Nhà nước, của Học 
viện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sỗ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định cùa pháp luật. Nếu gây thiệt 
hại tài sản thì phải bồi thường theo quy định.

Chưcrng XI

Đ IÈU  K H O Ả N  TH I H À N H

Điều 51. Hiệu lực thi hành

Quy chế này cỏ hiệu lực kể lừ ngày Quyết định ban hành Quy chế có hiệu lực thi

hànhệ

Điều 52. Tồ chức thực hiện

1. Các đơn vị, tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động, người học của Học 
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2ế Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm triển 
khai thực hiện Quy chế này.

3. Việc sửa đồi, bồ sung Quy chế này do Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông đề nghị Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông xem x é t quyét 
định theo nghị quyết của Hội đong Học viện. /. Î L
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