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Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động

của Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Đại học
Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn
vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-ĐHKT ngày 09/8/2018 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế về việc thành lập Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và hoạt động
của Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế -
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức Nhân
sự, Viện trưởng Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo, Trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCNS.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê



1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Tổ chức và hoạt động của Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2118/QĐ-ĐHKT ngày 8/8/2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi của Viện

- Tên tiếng Việt: Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

- Tên tiếng Anh: Institute of Skills Education and Creative Intelligence

- Tên viết tắt: ISECI

- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà G4, 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (gọi tắt là Viện) là đơn vị tự
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu riêng và được mở tài khoản
(tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước theo quy định.

2. Viện chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,
hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định
của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Viện được thực hiện nhiệm vụ theo cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Quy định Tổ chức
và Hoạt động của Viện.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng

1. Nghiên cứu tiếp cận liên ngành (lấy kinh tế là chủ đạo) , nghiên cứu ứng
dụng các lĩnh vực liên quan đến kỹ năng, trí tuệ sáng tạo cho các đối tượng học
sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
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2. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng và trí tuệ sáng tạo
cho học sinh, sinh viên nhằm định hướng nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu tuyển
dụng của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

3. Cung cấp các dịch vụ đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và
quản trị kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Tư vấn và phát triển các dự án giáo dục, kinh tế và xã hội cho các tổ chức,
cá nhân có nhu cầu.

5. Hợp tác với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong
hoạt động nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ liên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ
của Viện.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Hoạt động nghiên cứu :

a) Nghiên cứu liên ngành (lấy kinh tế là chủ đạo): kết hợp nghiên cứu kinh
tế học hành vi, tâm lý học; kết hợp tâm lý học và kinh tế học nhằm nâng cao kỹ
năng, kiến thức, trang bị khả năng tư duy cho sinh viên, học sinh theo tiếp cận liên
ngành để vận dụng trong thực tiễn;

b) Nghiên cứu khoa học và công nghệ về giáo dục học, tâm lý học, xã hội
học xác định những vấn đề, giải pháp, phương thức phát triển giáo dục và tư duy,
trí tuệ cho học sinh, sinh viên; ứng dụng, xây dựng các mô hình phát triển nguồn
nhân lực trí tuệ.

c) Nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các chương trình đào tạo kỹ năng
cho học sinh, sinh viên và cộng đồng, gồm: kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ
năng tư duy... để ứng dụng trong thực tiễn, trở thành những công dân toàn cầu.

d) Triển khai những ý tưởng nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh và giáo dục,
bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên để ứng dụng vào hoạt động của cộng đồng,
doanh nghiệp; kết nối sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu về kinh tế, khoa
học xã hội và liên ngành, hướng đến thực hành;

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước; đề xuất
Hiệu trưởng Trường ĐHKT báo cáo ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch tổ chức hội
nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Hoạt động đào tạo:

a) Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh,
sinh viên về trí tuệ sáng tạo, hội nhập, công dân toàn cầu, tiếng Anh...
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b) Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh
doanh và các vấn đề liên ngành lấy kinh tế làm chủ đạo cho các đối tượng có nhu cầu.

c) Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy. Tổ chức tuyển sinh
theo kế hoạch.

3. Hoạt động tư vấn và dịch vụ

a) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh và các lĩnh
vực liên ngành có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và
cộng đồng doanh nghiệp.

b) Tư vấn du học và hỗ trợ dịch vụ du học cho học sinh, sinh viên.

c) Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo quốc gia và quốc tế theo quy định của
Nhà nước, ĐHQGHN và Trường ĐHKT.

d) Chủ động khai thác, tổ chức thực hiện và chuyển giao các đề tài nghiên
cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

e) Hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên, đơn vị trong Trường tham gia đấu thầu các
dự án trong nước và quốc tế.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển
của Viện phù hợp với định hướng phát tr iển chung của Trường .

b) Tìm kiếm đối tác, xây dựng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế
trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên ngành,
nhằm phát huy các thế mạnh tổng hợp của Nhà trường.

c) Hợp tác, xây dựng các dự án nghiên cứu quốc tế, tìm kiếm nguồn lực để
thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế.

d) Khai thác các cơ hội hợp tác, trao đổi giảng viên tham gia giảng dạy các
chương trình quốc tế trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực của giảng viên
của Trường.

đ) Tham gia đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các
cấp hoặc các Bộ, ngành sau khi báo cáo Hiệu trưởng.

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm
vụ chung của Trường.

f) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Viện theo định
kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;
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g) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm đối với Trường theo quy định;

h) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

(Đối với các hoạt động có điều kiện, Viện chỉ thực hiện sau khi đủ điều kiện
theo quy định).

Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm:

- Hội đồng Quản lý;

- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng;

- Hội đồng tư vấn;

- Các đơn vị thuộc Viện.

2. Trong quá trình hoạt động, Viện có thể điều chỉnh cơ cấu tổ chức của
Viện phù hợp với nhu cầu phát triển sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 6. Hội đồng Quản lý

1. Hội đồng Quản lý là cơ quan quản lý của Viện do Hiệu trưởng Trường
Đại học Kinh tế quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức
Nhân sự, có nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm.

2. Hội đồng Quản lý có từ 05 đến 07 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch
và các thành viên. Thành viên Hội đồng Quản lý gồm đại diện Ban Giám hiệu
Trường ĐHKT, Viện trưởng, Phó Viện trưởng và các nhà khoa học, nhà quản lý có
kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động quản lý. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng
quản lý Viện bầu. Hội đồng có nhiệm kỳ hoạt động 05 năm.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý:

a) Hội đồng Quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch
hoạt động, công tác tài chính và công tác nhân sự của Viện theo quy định; kiểm tra,
giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ
Viện, cụ thể:



5

- Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng
năm của Viện;

- Thông qua sửa đổi các Quy định tổ chức và hoạt động của Viện, Quy chế
tài chính của Viện trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Thông qua chủ trương quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt
động của Viện.

- Quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển
khoa học công nghệ của Viện.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý;

- Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng, kỷ luật và có các chế độ chính sách đối
với Viện trưởng, Phó Viện trưởng của Viện;

- Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu Viện trưởng b áo cáo về các hoạt động của
Viện;

- Thông qua việc sửa đổi thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị cấu thành
của Viện báo cáo Hiệu trưởng trước khi thực hiện;

b) Cơ chế hoạt động:

- Hội đồng Quản lý họp định kỳ ít nhất 03 tháng một lần và họp đột xuất khi
cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng quản lý làm việc theo chế
độ tập thể.

- Quyết định hoặc nghị quyết của Hội đồng quản lý được thông qua khi có
trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng quản lý đồng ý.

- Hội đồng quản lý được sử dụng bộ máy giúp việc và con dấu của Viện để
thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản lý do Viện tự cân đối và chi trả
theo khả năng của Viện, được tính trong chi phí hoạt động của Viện theo quy định
của pháp luật.

- Hội đồng quản lý Viện có trách nhiệm cụ thể hóa quy định hoạt động của
Hội đồng ngay sau khi Viện được thành lập.

c) Quan hệ công tác:

- Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với Viện trưởng:
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+ Hội đồng quản lý quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị
của Viện trưởng;

+ Viện trưởng có nghĩa vụ quản lý, điều hành hoạt động của Viên, thực hiện
các nghị quyết của Hội đồng Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện
nghị quyết trước Hội đồng quản lý.

- Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với Trường ĐHKT:

+ Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường ĐHKT và
trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

+ Hội đồng quản lý có trách nhiệm báo cáo các hoạt động của Viện cho
Trường ĐHKT theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

+ Trường ĐHKT có trách nhiệm thông qua hoặc có ý kiến đối với những
vấn đề thuộc thẩm quyền của Trường theo đề nghị của Hội đồng quản lý.

- Hội đồng quản lý có trách nhiệm cụ thể hóa quan hệ công tác của Hội đồng
trong quy định hoạt động của Hội đồng quản lý.

Điều 7. Viện trưởng

1. Viện trưởng là chủ tài khoản và là người đại diện trước pháp luật của
Viện. Viện trưởng có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Viện
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của ĐHQHGN và Trường
ĐHKT.

2. Trong trường hợp Viện trưởng vắng mặt, Viện trưởng có thể uỷ quyền
cho Phó Viện trưởng thực hiện một số công việc theo ủy quyền của Viện trưởng.

3. Viện trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của
Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Trường ĐHKT. Tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm
Viện trưởng Viện thực hiện theo Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức của
ĐHQGHN và Trường ĐHKT. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện là 05 năm và không
giữ quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

Điều 8. Phó Viện trưởng

1. Viện có không quá 02 Phó Viện trưởng. Phó Viện trưởng có nhiệm vụ
giúp Viện trưởng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Viện theo sự phân
công của Viện trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng đối với
hoạt động của các mảng công việc được phân công.

2. Phó Viện trưởng Viện do Hiệu trưởng Trường ĐHKT bổ nhiệm, miễn
nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện và Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự. Tiêu
chuẩn, quy trình bổ nhiệm Phó Viện trưởng thực hiện theo Quy định về bổ nhiệm,
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miễn nhiệm viên chức của ĐHQGHN và Trường ĐHKT. Nhiệm kỳ của Phó Viện
trưởng Viện là 05 năm và không giữ quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trong trường hợp chưa bổ nhiệm Viện trưởng, Hiệu trưởng Trường
ĐHKT có thể cử 01 Phó Viện trưởng giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách hoạt
động của Viện. Phó Viện trưởng phụ trách là người đại diện trước pháp luật và chủ
tài khoản của Viện. Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Viện trưởng phụ trách tương
đương quyền hạn và nhiệm vụ của Viện trưởng.

Điều 9. Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tư vấn gồm những nhà khoa học, những chuyên gia có chuyên
môn cao về khoa học, quản lý, phát triển tổ chức, các lĩnh vực chuyên ngành thực
hiện nhiệm vụ của Viện. Có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, quản lý,
tư vấn và đào tạo.

2. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng xác định các hoạt
động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, đánh giá, thẩm định và phản biện các đề
tài, đề án, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện.

Điều 10. Các đơn vị trực thuộc Viện

1. Viện có một số phòng/bộ phận chức năng và một số phòng/bộ phận
chuyên môn để tham mưu, tư vấn và triển khai các hoạt động của Viện.

2. Tên gọi và số lượng các đơn vị trự c thuộc Viện do Viện trưởng quyết định phù
hợp với nhu cầu và quy mô phát triển của Viện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 11. Nhân sự của Viện

1. Nhân sự quản lý các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng ký hợp đồng
và chi trả thu nhập theo quy định.

2. Người lao động, cộng tác viên làm việc tại Viện do Viện trưởng chịu trách
nhiệm tuyển dụng, ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê, khoán, phân công
công tác và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Viện. Thu nhập, chế độ chính
sách đối với người lao động, cộng tác viên do Viện chịu trách nhiệm chi trả đảm
bảo theo đúng quy định của pháp luật.
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Chương IV
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH

Điều 12. Cơ sở vật chất

1. Tài sản do Trường cấp cho Viện sử dụng thuộc quyền sở hữu của Trường,
được phản ánh trong bảng kê tài sản của Viện và Trường theo quy định. Trường
thực hiện quản lý, điều phối tài sản đã giao cho Viện theo quy định chung.

2. Viện có thể thực hiện việc đầu tư, mua sắm tài sản từ nguồn thu tự tích
lũy theo quy định của Nhà nước và phù hợp với quy định của Trường.

3. Viện thực hiện việc trích khấu hao đối với các tài sản Trường giao và tài
sản do Viện tự đầu tư theo quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 13. Quản lý tài chính

1. Viện hoạt động theo mô hình đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động
thường xuyên và chi đầu tư. Viện trưởng chịu trách nhiệm thực hiện thu, chi các khoản
tài chính của Viện theo Quy chế tài chính của Viện được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Hằng năm, Viện lập kế hoạch tài chính, dự trù ngân sách và báo cáo tài
chính trình Hiệu trưởng (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường). Viện thực
hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí theo quy định của Trường ĐHKT.

3. Chế độ hạch toán: Viện là đơn vị hạch toán kế toán độc lập, chịu sự kiểm
tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất của Trường Đại học K inh tế - ĐHQGHN và
tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Nguồn thu và khoản chi

1. Nguồn thu của Viện gồm:

- Nguồn kinh phí nhà nước đầu tư theo chương trình, mục tiêu;

- Nguồn kinh phí do Trường cấp để thưc hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thu từ các hoạt động đào tạo, dịch vụ của Viện;

- Thu từ các nguồn tài trợ;

- Vốn đóng góp của các thành viên;

- Các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động của Viện.

2. Các khoản chi của Viện gồm: chi quản lý, hành chính; chi lương, thưởng
cho người lao động, chi phí thuê khoán nhân sự, chuyên gia ngoài, chi Marketing
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và các khoản chi khác theo quy định. Các khoản chi và định mức chi cụ thể thực
hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện và các quy định khác có liên quan.

Chương V
HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Thẩm quyền ký kết hợp đồng với các đối tác

1. Đối với các đối tác trong nước: Viện chủ động, chịu trách nhiệm tìm
kiếm, khai thác, ký kết hợp đồng với các đối tác trong nước theo chức năng, nhiệm
vụ được giao.

2. Đối với các đối tác là tổ chức quốc tế hoặc Việt kiều, người nước ngoài:
Viện báo cáo Hiệu trưởng trước khi ký kết theo đúng quy trình quy định. Căn cứ
đề xuất của Viện, Hiệu trưởng quyết định việc ký kết hoặc giao cho Viện trưởng
ký kết với các đối tác và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung phê duyệt , quy định
của Nhà nước, ĐHQHGN và Trường ĐHKT.

Điều 16.  Hoạt động đào tạo

1. Viện được phân cấp:

a) Chủ động tìm kiếm, khai thác các chương trình đào tạo ngắn hạn với các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Chủ động tổ chức triển khai ký, thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn
đã ký kết và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện;

c) Ký quyết định cấp chứng nhận và triển khai cấp chứng nhận cho học viên
các chương trình đào tạo ngắn hạn do Viện tổ chức.

2. Viện thực hiện theo quản lý chung của Trường:

a) Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn do Trường giao cho Viện
theo quy định của Trường ĐHKT và các quy định có liên quan;

b) Chủ trì, tổ chức thiết kế và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo
ngắn hạn khác do Trường giao.

Điều 17. Hoạt động quản lý và phát triển dự án

1. Viện được phân cấp:
a) Chủ động tìm kiếm, khai thác các dự án và tư vấn với các tổ chức, cá nhân

trong và ngoài nước;

b) Chủ động tổ chức triển khai ký, thực hiện các hợp đồng tư vấn đã ký và
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báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện;

c) Chủ động cung cấp các dịch vụ (đào tạo ngắn hạn, tư vấn, phát triển dự
án, tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi, hợp tác sinh viên, chuyên gia…) với các tổ
chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Viện thực hiện theo quản lý chung của Trường:
a) Thực hiện dự án các cấp do Trường giao cho Viện theo quy định hiện

hành. Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện sau khi kết thúc dự án.
b) Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án và chương trình tư vấn ký kết với

các địa phương, doanh nghiệp do Trường giao cho Viện;
c) Báo cáo, đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội

thảo trong nước; đề xuất Trường báo cáo ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch tổ chức
hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và tổ chức thực hiện theo các quy định có
liên quan.

Điều 18. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác ph át triển

1. Viện được phân cấp:
a) Chủ động tìm kiếm, khai thác các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa

học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Chủ động tìm kiếm, phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh
tế, quản lý và quản trị kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác, các hợp đồng do Viện khai
thác và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

2. Viện thực hiện theo quản lý chung của Trường:
a) Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các c ấp do Trường giao cho Viện

theo quy định hiện hành. Báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng trước khi
đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

b) Quản lý các chương trình hợp tác, tài trợ, học bổng do Trường giao cho
Viện theo các quy định hiện hành;

c) Phối hợp với Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển thực hiện
các quy định về quản lý nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành, quản lý cán
bộ của Viện đi công tác nước ngoài; quản lý Việt kiều, người nước ngoài làm việc
cho Viện;

d) Thực hiện các nhiệm vụ chung để phát triển các hoạt động nghiên cứu
khoa học, quan hệ hợp tác, thu hút tài trợ, học bổng cho Trường.

Điều 19. Các hoạt động khác

1. Các vấn đề khác chưa được quy định tại văn bản này, Viện thực hiện theo
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sự quản lý chung của Trường v à các văn bản có liên quan.
2. Đối với một số công việc đặc thù cần sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm

cao, Viện được chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được Hiệu
trưởng phê duyệt, báo cáo Hiệu trưởng.

Điều 20. Chế độ báo cáo và quan hệ công tác

1. Viện chịu trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng kết quả hoạt động của Viện
định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi được yêu cầu.

2. Viện có trách nhiệm phối hợp toàn diện với các đơn vị trong Trường để
giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định.

3. Viện có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính
quyền các cấp nơi Viện đặt trụ sở để giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động
của Viện.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình hoạt động, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung để
phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hiệu
trưởng Trường quyết định theo đề nghị của Viện trưởng.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy định này gồm 6 chương, 22 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê


