
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số: ũ C /NQ-HĐT Đồng Tháp, ngàyd/1 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đối, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định sổ 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ  
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật sửa đôi, bo sung 
một sổ điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số  692/QĐ-BGDĐT và Quyết định sổ 693/QĐ-BGDĐT 
ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc công nhận 
Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đông trường Trường Đại học Đông Tháp 
nhiệm kỳ 2020-2025;

X ét Tờ trình sổ  578/TTr-ĐHĐT ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Đồng Tháp về việc đề nghị ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 
của Trường Đại học Đồng Tháp.

QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Đồng Tháp.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp 
nhiệm kỳ 2020-2025, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2020, có hiệu lực 
từ ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, Hiệu trưởng và các 
đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Trường Đại học Đông Tháp chịu ừách nhiệm 
thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đảng ủy;
- Hội đồng trường;
- Lãnh đạo trường;
- Các đơn vị trong trường;
- Website trường;
- Lưu: VT, HĐT.
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp

(Kèm theo Nghị quyết số: OC/NQ-HĐT ngàyj£ tháng 7 năm 2020 
của Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp)

ChưongI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Trường), bao gồm: Tổ chức và quản lý; 
các hoạt động; viên chức, người lao động và người học; tài chính và tài sản; 
nguyên tắc, chế độ làm việc và các mối quan hệ chủ yếu; khen thưởng và xử lý 
vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường, 
toàn thế viên chức, người lao động và người học của Trường.

Điều 2. Vị trí pháp íý

1. Thông tin về Trường

a) Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

b) Tên viết tắt tiếng Việt: ĐHĐT

c) Tên tiếng Anh: DONG THAP UNIVERSITY

d) Tên viết tắt tiếng Anh: DThU

đ) Cơ quan chủ quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

e) Địa chỉ: số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

g) Số điện thoại: 0277.3881518

h) Email: dhdt@dthu.edu.vn

i) Website: www.dthu.edu.vn

mailto:dhdt@dthu.edu.vn
http://www.dthu.edu.vn
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2. Vị trí pháp lý

Trường Đại học Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở 
tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; 
hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

3. Biểu trưng (logo) của Trường

Biểu trưng (logo) Trường Đại học Đồng Tháp hình tròn có 02 phần:

a) Phần vòng tròn bên ngoài: Nền xanh chữ trắng, phía trên có dòng chữ 
tiếng Việt: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, size: 18, font: HP-copper, phía dưới là dòng 
chữ tiếng Anh: DONG THAP UNIVERSITY, size 16, font: HP-copper.

b) Phần họa tiết bên trong vòng tròn mang tính khái quát cao, có thể diễn đạt 
theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là một số cách diên đạt chủ yếu:

- Họa tiết mô phỏng hình tượng chiếc máy bay phản lực đang bay cao 
trên bầu trời, tượng trưng hình ảnh Trường Đại học Đông Tháp đang trên đà 
phát triển vượt bậc, bền vững, ổn định về mọi mặt.

- Họa tiết mô phỏng hình tượng chim Hồng Hạc (sếu đầu đỏ) đang dang rộng 
đôi cánh bay trên trời cao, tượng trưng hình ảnh Trường Đại học Đồng Tháp 
đang cất cánh bay lên trên bầu trời tri thức của nhân loại, biết gạn đục, 
khơi trong, vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

- Họa tiết mô phỏng con thuyền đang căng buồm lướt sóng tiến về phía 
trước, tượng trung hình ảnh Trường Đại học Đông Tháp bên dòng Tiền Giang 
hiên hòa, thơ mộng đang vươn mình vững bước đi tới chân trời khoa học.

- Họa tiết mô phỏng ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa của sự kết hợp hài hòa 
giữa truyền thống và hiện đại, tượng trưng hình ảnh Trường Đại học Đổng Tháp 
biết kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung 
và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống văn hóa của dân tộc cũng như tiếp thu 
những tình hoa văn hóa của nhân loại đê đào tạo ra đội ngũ cán bộ vừa “hồng” 
vừa “chuyên” đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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- Họa tiết mô phỏng vùng Đồng bằng sông Cửu Long bốn mùa cây xanh, 
hoa thơm, quả ngọt phát triển ừên nền đất phù sa màu mỡ tuợng trung cho sức trẻ 
của Truờng Đại học Đồng Tháp luôn nhận đuợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, ủ y  ban nhân dân, các ban, ngành đoàn 
thể, của nhân dân đang uơm mầm tài năng cho đất nuớc, góp phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phồn thịnh của đất nuớc cũng nhu của khu vực.

c) Nội dung Logo thể hiện ý nghĩa: Truờng Đại học Đồng Tháp đã, đang và sẽ 
phát triển ổn định, bền vững về mọi mặt, để thực hiện nhiệm vụ chiến luợc cơ bản là: 
Đào tạo và nghiên cứu khoa học ừên nền tảng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân 
viên có trình độ cao, cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn hóa và hiện đại hóa; 
vững buớc ừên con đuờng hội nhập - phát triển và vuơn đến tầm cao mới.

Điều 3. Sứ mạng, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, ừong đó khoa học giáo dục 
và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ 
cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
và cả nuớc.

2. Tầm nhìn đến năm 2035

Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất luợng cao của Việt 
Nam và khu vực Đông Nam Á.

3. Hệ giá trị cốt lõi

Hệ giá trị cốt lõi hay các nguyên tắc, niềm tin cơ bản để định huớng hành vi, 
quan hệ và ra quyết định của Truờng Đại học Đồng Tháp là:

Chất lương - Sáng tao - Hơp tác - Trách nhiêm - Thân thiên

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học.

2. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, họp tác quốc tế, 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên 
thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
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5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, 
viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện 
chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, 
giảm thuế theo quy định của pháp luật.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ 
sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

9. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y 
tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và ủ y  ban nhân dân 
câp tỉnh nơi Trường đặt trụ sở hoặc có tô chức hoạt động đào tạo theo quy định.

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

Điều 5. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường

Trường thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định 
của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Giáo dục 
đại học và các quy định sau:

1. Quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn

a) Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động 
tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc te 
phù hợp quy định của pháp luật.

b) Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, 
hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp 
với quy định vê Khung trình độ quôc gia Việt Nam, vê chuân chương trình 
đào tạo, bảo đảm không gây phương hại đen quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích 
cộng đông, không xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xâu đên văn hóa, đạo đức, 
thuân phong mỹ tục và đoàn kêt các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thê giới, 
không có nội dung truyên bá tôn giáo; biên soạn, lựa chọn, thâm định, phê duyệt 
và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học (trừ các môn học 
bắt buộc); tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo 
của giáo dục đại học; thiêt kê mâu, in phôi, câp phát, quản lý văn băng, chứng chỉ 
phù hợp với quy định của pháp luật.
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d) Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức 
vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật.

đ) Quyết định hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 16 
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ; quyết định các hoạt 
động hợp tác quốc tế quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 44 của Luật Giáo dục 
đại học, phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các quyền tự chủ khác về học thuật và hoạt động chuyên môn 
phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự

a) Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định 
của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học và các quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị, 
số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong Trường; có quyền tự chủ về tổ chức, 
bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không làm tăng 
số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và 
phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách Nhà nước cấp.

b) Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tổ chức bộ máy và 
nhân sự; thực hiện các quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự khác theo quy 
định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học và pháp luật có liên quan.

3. Quyền tự chủ về tài chính và tài sản

a) Thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật 
Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tài chính và tài sản, 
thực hiện các quyền tự chủ về tài chính và tài sản khác theo quy định của Luật Giáo dục 
đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và pháp luật 
khác có hên quan.

4. Trách nhiệm giải trình

a) Thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, 
đột xuất của Hội đồng trường và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; gửi 
các quy định nội bộ được nêu tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định, quyết định nêu tại các 
điểm a, d và e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về Bộ Giáo dục 
và Đào tạo trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành để phục vụ công tác 
quản lý Nhà nước về giáo dục đại học.
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b) Chịu trách nhiệm trước người học, Hội đồng trường và các cơ quan 
quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan về việc bảo đảm chất lượng 
đào tạo theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của Trường.

c) Thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trường về 
các nội dung: Sứ mạng, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi; các quy chế, quy định nội bộ; 
danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm 
chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ 
sở giáo dục đại học; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, 
kế hoạch tổ chức đào tạo; đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách 
nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo 
và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; mẫu văn bằng, chứng chỉ, 
danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm; chi phí đào tạo, 
mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người 
học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm 
học phí, học bổng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

d) Công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết 
định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên 
trang thông tin điện tử của Trường trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi 
thông báo, quyết định tới Bộ Giáo dục và Đào tạo ừong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày 
thông báo hoặc ra quyết định.

đ) Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu của Trường lên hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
chịu ừách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đã ban hành, các quyết định, 
các hoạt động tự chủ thực hiện.

e) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định và công khai trên trang 
thông tin điện tử của Trường, trừ những thông tin thuộc Danh mục bí mật 
Nhà nước.

Điều 6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội 
trong Trường

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trường được thành lập và hoạt 
động theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ 
Hiến pháp, pháp luật.

2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường được thành lập và hoạt động 
theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức xã hội.

3. Trường có ừách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức 
xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
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Chương II
TỞ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Trường thực hiện ừên cơ sở các quy định của pháp luật 
về giáo dục, giáo dục đại học và phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo trong 
từng giai đoạn phát triển của Trường, bao gồm:

a) Hội đồng trường;

b) Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng khác;

d) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường: Khoa, viện, phòng ban chức năng 
và tương đương.

2. Hội đồng trường ban hành quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường theo quy định của pháp luật và theo điểm d khoản 2 
Điều 17 Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc về công tác tổ chức cán bộ

1. Đảng ủy, Hội đồng trường, Tập thể lãnh đạo Trường chịu trách nhiệm 
xem xét các nội dung liên quan đến chủ trương, phương hướng và quyết định 
các vấn đề về công tác tổ chức và công tác cán bộ của Trường theo thẩm quyền. 
Tập thể lãnh đạo Trường trong Quy chế này gồm: Ban Thường vụ Đảng ủy 
Trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. 
Các Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường do đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì, 
khi đồng chí Bí thư Đảng ủy vắng mặt thì đồng chí Hiệu trưởng chủ trì.

Cấp ủy đảng các cấp và Tập thể lãnh đạo đơn vị trực tiếp lãnh đạo và chịu 
trách nhiệm về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và công tác 
cán bộ theo đúng thẩm quyền, phân công, phân cấp. Tập thể lãnh đạo đơn vị 
trong Quy chế này gồm: Ban Chi ủy {hoặc B ỉ thư, Phó B ỉ thư nếu không có 
Ban Chi ủy) hoặc Đảng ủy Bộ phận, Trưởng đơn vị và các Phó Trưởng đơn vị. 
Các Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị do Bí thư cấp ủy chủ trì, nếu đồng chí 
Bí thư cấp ủy vắng mặt thì đồng chí Trưởng đơn vị chủ trì.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ 
trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 
vụ, từ chức, miễn nhiệm phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 
phải căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm; tuân thủ đúng 
quy trình, quy định.
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4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu lực 
quản lý và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

5. Khi được bổ nhiệm chức vụ mới hoặc được điều động sang đcm vị khác 
thì đương nhiên thôi giữ chức vụ cũ, trừ trường hợp chức vụ mới, vị trí công tác 
mới là kiem nhiệm va được ghi rõ trong quyết định bổ nhiệm hoặc điều động.

6. Trưởng đơn vị được kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý thì 
Phó Trưởng đơn vị và viên chức quản lý dưới cẫp đơn vị cũng thực hiện 
kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

Điều 9. Thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ

1. Hiệu trưởng

a) Đề xuất xin chủ trương của Đảng ủy hoặc Tập thể Lãnh đạo Trường 
về công tác cán bộ tại các đơn vị thuộc va trực thuộc Trường.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ tại 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo chủ trương được duyệt.

c) Trình Đảng ủy kết quả thực hiên quy trình công tác cán bộ đối với 
chức danh trưởng đơn vị; trinh Tập thể Lanh đạo Trường kết quả thực hiện 
quy trình công tác cán bộ đối với chưc danh phó trưởng đơn vị trở xuống.

d) Quyết định pông tác cán bộ đối với các chức danh từ trưởng đơn vị ừở xuống 
ừên cơ sơ nghị quyết cua Đảng ủy hoặc kết luận của Tập thể Lãnh đạo Trường.

2. Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Trường

a) Đảng ủy: Lãnh đạo, cho chủ trương, xem xét, ban hành nghị quyết 
về công tác cán bộ đối với chức danh từ trưởng đơn vị trở lên.

, b) Tập thể Lãnh đạo Trường: Lãnh đạo, cho chủ trương, xem xét, ban hành 
quyết định hoặc kết luận về cong tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
công tác cán bộ đối với chức danh từ phó trưởng đơn vị trở xuống; các quy định, 
chính sách, Đề án trong điều hành, quản lý về cong tác tổ chức can bộ.

3. Hội đồng trường

a) Quyết định công tác cán bộ đối với Hiệu trưởng, đề nghị Bộ Giáo dục 
và Đào tạo công nhận.

b) Quyết định công tác cán bộ đối với Phó Hiệu trưởng, báo cáo Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

Điều 10. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thòi gian giữ chức vụ

1. Tiêu chuẩn chung

a) v ề  chính trị tư tưởng: Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị 
vững vàng; có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định 
đường lối đổi mới của Đang, nghiêm chỉnh chấp hanh chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.
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b) v ề  đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức tốt, 
cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, 
vụ lợi và kiên quyêt đâu tranh chông tham nhũng; có ý thức tô chức kỷ luật; 
có tinh thần hợp tác tương trợ, giúp đỡ người khác trong công việc; giữ gìn 
đoàn kêt nội bộ; găn bó mật thiêt với nhân dân, được tín nhiệm trong cơ quan, 
đơn vị và nhân dân.

c) v ề  năng lực và uy tín: Có uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và của Trường vê lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo phân 
công, phân cấp.

d) v ề  trình độ: Có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên; có trình độ lý luận 
chính trị là cao câp (Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng), 
trung câp (Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường).

đ) v ề  tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo về tiêu chuẩn chính ừị (lịch sử chỉnh trị, 
chỉnh trị hiện nay) theo quy định của Đảng.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Trình độ chuỵên môn và các tiêu chuẩn khác phù hợp với lĩnh vực công tác, 
theo quy định cụ thể của từng chức danh theo quy định của Nhà nước và Quy che này.

Điều 11. Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thòi gian giữ chức vụ

1. Điều kiện bổ nhiệm

a) Đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 10 
Quy chế này.

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền 
xác nhận, có bản kê khai tài sản theo quy định.

c) Đáp ứng yêu cầu về tuổi bổ nhiệm theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đ) Không xem xét bổ nhiệm trong những trường hợp sau:

- Người ừong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển ừách đến cách chức.

- Người ừong thời gian bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ.

- Vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em một của người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đâu khi xem xét bô nhiệm vào các chức vụ quản lý vê tô chức, 
nhân sự, kế toán - tài chính trong cơ quan.

- Người không đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chỉnh trị, chỉnh trị 
hiện nay) theo quy định của Đảng.
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2. Điều kiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

a) Được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ chức vụ, 
đáp ứng được các tiêu chuẩn chức vụ và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

b) Đơn vị tiếp tục có nhu cầu.

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
^  *? *?TV • Ạ -Ể rr'__ Ạ • 1 Ạ  1 • Ạ Điêu 12. Tuôi bô nhiệm

1. Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý 
phải đủ tuổi để công tác ừọn một nhiệm kỳ. Trường họp đặc biệt do cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyet định.

2. Trường hợp viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau một 
thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý thì điều kiện về tuổi được thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

3. Trường họp viên chức đang giữ chức vụ, do nhu cầu công tác hoặc do 
sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà được xem xét giao giữ chức vụ mới tương đương 
hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính điều kiện về tuổi như quy định 
bổ nhiệm lần đầu.

4. Trường hợp từ chức hoặc đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, sau khi 
chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật, nếu được xem xét bổ nhiệm giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý thì điều kiện vễ tuổi thực hiện như khi bổ nhiệm lần đầu.

5. Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý còn từ 2 năm công tác trở lên thì 
thực hiện quy trình bô nhiệm lại theo quy định. Trường hợp còn dưới 2 năm 
công tác thì thực hiện quy trình kéo dài thời hạn giữ chức vụ.

Điều 13. Nhiệm kỳ, thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Hỉệu 
trưởng do Hội đông trường quyêt định ừong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đông trường.

2. Thời hạn giữ chức vụ cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 
Phó Hiệu trưởng, viên chức quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 
theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường. Riêng nhiệm kỳ của Kế toán trưởng là 
05 năm do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa và Hiệu trưởng 
các trường trực thuộc Trường không giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tục và có 
thể kéo dài; không giới hạn thời gian giữ chức vụ của viên chức quản lý còn lại, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đôi với cả hai vị trí chức vụ.

4. Thời gian được giao nhiệm vụ “phụ trách” tại một đơn vị không tính vào 
thời hạn bổ nhiệm chức vụ cấp “trưởng” của đơn vị đó.
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5. Đối với trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới 
tương đương với chức vụ cũ thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày 
quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực.

6. Đối với trường hợp thay đổi tên gọi của chức vụ do thay đổi tên gọi 
đơn vị thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm chức vụ cũ 
có hiệu lực.

7. Đối với lãnh đạo, quản lý còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác 
trước khi đến tuổi nghỉ làm công tác quản lý, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn 
bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý theo quy định.

8. Đối với lãnh đạo, quản lý còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi 
nghỉ làm công tác quản lý, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài 
thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý 
theo quy định.

9. Khi Hội đồng trường hết nhiệm kỳ, Phó Hiệu trưởng và viên chức 
giữ chức vụ quản lý trong Trường tiếp tục giữ chức vụ và thực hiện nhiệm vụ 
cho đến khi cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm nhân sự của nhiệm kỳ mới.

Điều 14. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thòi gian giữ chức vụ, 
thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 
chức vụ, từ chức miễn nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện 
theo Phụ lục 1 Quy chế này.

2. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 
chức vụ, từ chức miễn nhiệm đối với viên chức quản lý tại các đơn vị thuộc 
và trực thuộc Trường được thực hiện theo Phụ lục 2 Quy chế này.

Điều 15. Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác

1. Luân chuyển công tác áp dụng đối với viên chức quản lý hoặc nhân sự 
trong diện quy hoạch viên chức quản lý. Việc luân chuyển phải căn cứ yêu cầu 
công tác, nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và quy 
hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong 
đội ngũ viên chức, tạo điều kiện cho viên chức có triển vọng được bồi dưỡng 
toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn.

2. Chuyển đổi vị trí công tác áp dụng đối với các vị trí việc làm phải định kỳ 
chuyển đổi theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định, 
hướng dẫn liên quan. Việc chuyển đổi vị ừí công tác thực hiện bằng hình thức 
điều chỉnh vị trí việc làm giữa những người làm việc ừong cùng đơn vị hoặc khác đơn vị.
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3. Hằng năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi 
vị trí công tác trong năm, trình cấp có thẩm quyền thông qua trước khi thực hiện.

Điều 16. Lấy phiếu tín nhiệm định kỳ và đột xuất

1. Lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng trường 
đối với người giữ chức vụ do Hội đồng trường bầu, quyết định hoặc bổ nhiệm; 
nâng cao hiệu quả giám sát của Hiệu trưởng đối với trưởng các đơn vị thuộc 
và trực thuộc; giúp đánh giá mức độ tín nhiệm để có biện pháp phấn đấu nâng cao 
trách nhiệm và hiệu quả hoạt động.

2. Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm: Bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, 
minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; 
nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi 
tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm 
để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

3. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, 
các Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường, Trưởng các ban chuyên môn 
thuộc Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (không lẩy 
phiếu tín nhiệm đổi với người giữ chức vụ có thời gian đảm nhiệm chức vụ 
liên tục chưa đủ 09 tháng tỉnh đến ngày to chức lẩy phiếu tín nhiệm).

4. Căn cứ đánh giá tín nhiệm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật.

5. Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm: Định kỳ vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất 
khi có hơn 50% thành viên Hội đồng trường đề nghị.

6. Đối tượng ghi phiếu tín nhiệm: ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành 
viên Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn 
Trường; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Bí thư Đoàn trường; 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và các đối tượng khác theo quy định pháp luật (nếu cổ).

7. Sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm

a) Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để làm cơ sở cho công tác 
quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện 
chế độ chính sách đối với viên chức.

b) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp 
cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà 
soát, bổ sung quy hoạch; xem xét, bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.
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c) Những người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp 
trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ 
hết nhiệm kỳ, hết tuổi quản lý.

Điều 17. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở 
hữu và các bên có lợi ích liên quan.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường

a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của 
Trường; chủ trương phát triển Trường thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường 
đại học khác.

b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế 
dân chủ ở cơ sở của Trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học 
và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào 
tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 
lao động.

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành Danh mục vị trí việc làm, 
tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và nhân viên phù họp với quy định của 
pháp luật.

đ) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định 
công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm 
Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; tổ chức đánh giá hiệu quả 
hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu 
tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

e) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; 
chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua 
báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu 
họp pháp của Trường.

g) Quyết định chủ trương đầu tu và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm 
quyền của Trường theo Quy chế này; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, 
quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Trường theo kết quả, hiệu quả 
công việc và vấn đề khác theo quy định pháp luật.
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h) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ 
pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm 
giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
của Trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Trường về kết quả 
giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường.

i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiêm trước pháp luật, trước cơ quan 
quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trương; 
thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, 
kiêm ừa của cơ quan có thâm quyên; thực hiện ừách nhiệm giải trình ừong phạm vi 
trách nhiêm, quyền hạn của Hợi đồng trường; chịu sự giam sát của xã hội, cá 
nhân và tô chức trong Trường.

k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng trường

a) Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp có số lượng là số lẻ, từ 17 
đên 25 thành viên, bao gôm các thành viên trong và ngoài Trường.

b) Thành viên trong Trường bao gồm thành viên đương nhiên và thành viên 
được bầu bởi hội nghị đại biểu cua Trường.

Thành viên đương nhiên bao gồm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch 
Công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Ho Chí Minh 
là người học của Trường.

Thành viên được bầu bạo gồm đại diện giảng viên (chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% 
tổng số thành viên của Hội đồng trường) và đại diễn viên chức va người lao động.

c) Thành viên ngoài Trường chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên 
của Hối đồng trường, bao gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện 
của cộng đông xã hội do hội nghị đại biêu của Trường bâu, bao gôm nhà lãnh 
đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu 
sinh viên, hoặc đại diện đơn vị sử dụng lao động.

4. Danh sách, nhiệm kỳ và ngân sách hoạt động của Hội đồng trường

a) Danh sách thành viên và Chủ tịch Hội đồng trường phải được công khai 
trên trang thông tin điện tử của Trường sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công nhận.

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm.

c) Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường 
để triển khai các công việc của Hội đồng trường.

d) Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường, phụ cấp chức vụ của Thư ký 
và các thành viên khác được tính trong kinh phí hoạt động của Trường.

đ) Chủ tịch Hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ cao nhất ừong danh 
mục phụ câp chức vụ của Trường.
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5. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng truờng

a) Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng truờng

- Thành viên trong Truờng: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín 
trong xã hội, tâm huyết với sự phát triển của Truờng nói riêng và giáo dục 
đại học nói chung; có tầm nhìn chiến luợc, tu duy đổi mới, tu  duy phản biện; 
có năng lực tham miru, tổ chức thực hiện chủ truơng, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nuớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Truờng; có khả năng nghiên cứu, 
tham gia xây dựng kế hoạch chiến luợc phát triển của Truờng; có phong cách 
làm việc khoa học, dân chủ, có chính kiến rõ ràng, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm, có thành tích tốt ừong công tác; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 
tự nguyện tham gia thành viên Hội đồng truờng. Đối với thành viên đại diện giảng 
viên, đại diện viên chức và nguời lao động phải là viên chức cơ hữu của Truờng.

- Thành viên ngoài Truông đuợc mời tham gia: Những nguời đại diện của cộng 
đồng xã hội (nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, 
doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đom vị sử dụng lao động)', không phải là nguời 
có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em một với Lãnh đạo Truờng, nhân sự 
quy hoạch sẽ bổ nhiệm Lãnh đạo Truờng trong nhiệm kỳ của Hội đồng truờng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng truờng

Thành viên hội đồng truờng thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ 
của Hội đồng truờng do Chủ tịch Hội đồng truờng phân công và nhiệm vụ 
khác theo quy định của pháp luật và của Quy chế này; tham gia đầy đủ các 
phiên họp của Hội đồng truờng, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn của mình; đuợc huởng phụ cấp trách nhiệm, các quyền hạn khác 
theo quy định của pháp luật và của Quy chế này.

6. Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc bầu Chủ tịch Hội đồng truờng, trách 
nhiệm, quyền hạn và việc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng truờng

a) Chủ tịch Hội đồng truờng là nguời có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
có trình độ chuyên môn là tiến sĩ; có trình độ lý luận chính trị là cao cấp hoặc cử 
nhân; có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; có đủ sức khỏe để 
thực hiện nhiệm vụ; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng truờng theo 
quy định của pháp luật.

b) Chủ tịch Hội đồng truờng đảm nhiệm chức vụ đuợc công nhận theo nhiệm kỳ.

c) Chủ tịch Hội đồng truờng do Hội đồng truờng bầu trong số các thành 
viên của Hội đồng truờng theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và đuợc Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ra quyết định công nhận; truờng hợp thành viên ngoài Truờng 
trúng cử Chủ tịch Hội đồng truờng thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của Truờng; 
Chủ tịch Hội đồng truờng không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong Truờng.
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Phương án nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường là Chủ tịch Hội đồng trường 
đương nhiệm hoặc ừong danh sách quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Chủ tịch Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng 
chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các 
cuộc họp của Hội đồng trường hoặc các hội nghị khác theo quy định; ký văn 
bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ chức 
và con dấu của Trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 
Hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng trường, nhiệm 
vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này; chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

đ) Khi Chủ tịch Hội đồng trường không thể làm việc từ 03 tháng trở lên 
thì phải có ừách nhiệm ủy quyền bằng vãn bản cho Thư ký hoặc một thành viên khác 
đảm nhận thay trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường. Văn bản ủy quyền 
phải được gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo công khai. Thời gian 
ủy quyền không quá 06 tháng.

7. Quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 
trường nhiệm kỳ mới

Cuối mỗi nhiệm kỳ, Tập thể Lãnh đạo Trường chỉ đạo thực hiện quy trình 
thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ mới theo quy định của Đảng, quy định của pháp 
luật và Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Tập thể Lãnh đạo Trường đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đại diện 
tham gia Hội đồng trường.

b) Tập thể Lãnh đạo Trường tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức cấp Trường 
để giới thiệu danh sách và bầu các thành viên theo cơ cấu quy định tại khoản 3 
Điều này.

Số đại biểu được triệu tập tham gia Hội nghị đại biểu chiếm trên 50% 
tổng số viên chức và nhân viên của Trường tại thời điểm tổ chức Hội nghị. 
Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập có mặt.

c) Tập thể Lãnh đạo Trường tổ chức họp các thành viên Hội đồng trường 
bầu Chủ tịch Hội đồng trường. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 
tổng số đại biểu được triệu tập có mặt, trong đó có thành viên ngoài Trường.

d) Trước khi kết thúc nhiệm kỳ ít nhất 30 ngày làm việc, Tập thể Lãnh đạo 
Trường có trách nhiệm hoàn thiện, gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm e 
khoản này đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Hội đồng trường 
và Chủ tịch Hội đồng trường của nhiệm kỳ mới.
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đ) Tập thể Lãnh đạo Trường quy định tại Điều này bao gồm: Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đông trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. Hội 
nghị Tập thể Lãnh đạo Trường do Chu tịch Hội đồng trường chủ trì; làm viẹc theo 
nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp Tập thể Lãnh đạo Trường 
la so chẵn, co kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu 50/50 thì quyết định theo ý kiến 
của bên có người chủ trì.

e) Hồ sơ đề nghị công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường 
bao gồm: Tờ trình đê nghị công nhận Hội đong trường, trong đó nêu rõ quy trình 
xác định các thành viên Hội đồng trường; danh sách, sơ yếu lý lịch, văn bản 
đồng ý tham gia của Chủ tịch và cac thành viên Hội đống tnrờng; biên bản họp, 
biên bản kiểm phiếu, văn bản cử thành viên tham gia Hội đồng trường 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hồ sơ có hên quan.

8. Bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế Chủ tịch Hội đồng trường, miễn nhiệm 
thành viên khác của Hội đông trường

a) Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và miễn nhiệm 
thành viên Hội đông trường được thực hiện trong các trường hợp sau: 
Có đề nghị bằng văn bản cua cá nhân xin thôi tham gia Hội đong trường; 
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không đủ sức khoẻ đe đảm nhiệm công việc 
được giao, đã phải nghỉ làm việc quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hôi phục; 
vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đàng chấp hành bản án của tòa án; có 
trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường đễ nghị bằng vãn bản về việc miễn 
nhiệm, bãi nhiệm.

Trong trường họp có đề xuất họp pháp vệ việc bãi nhiệm, miễn nhiệm 
Chủ tịch Hội đồng trường thì một thành viên Hội đồng trường được trên 50% thành 
viên Hội đông trường đê nghị chủ trì cuộc họp giải quyêt; cuộc họp phải bảo đảm 
vê tỷ lệ và thành phân tham gia, tỷ lệ biêu quyêt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét, quyết định việc bãi nhiệm, 
miễn nhiệm chủ tịch, miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường và gửi hồ sơ 
đê nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyêt định công nhận. Hô sơ gôm có: 
Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm, bãi nhiệm và các văn bản, minh chứng hên quan.

b) Thủ tục thay thế Chủ tịch, thành viên Hội đồng trường

- Trường họp Chủ tịch Hội đồng trường bị khuyết (bãi nhiệm, miễn nhiệm 
theo quy định tại điếm a khoản 8 Điều này, hết tuổi đảm nhiệm chức vụ theo 
quy định của pháp luật, chuyến cồng tác, mất) thì Thư ký Hội đồng trường 
tô chức họp Hội đông trường đê bâu Chủ tịch Hội đông trường mới theo quy 
định và gỉn 01 bộ ho sơ theo quy định tại điểm e khoan 7 Đieu này đề nghị 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận.

- Trường hợp Hội đồng trường bị khuyết thành viên thì Chủ tịch Hội đồng 
trường căn cứ vào thành phân của các thành viên bị khuyêt đê chỉ đạo lựa chọn 
thành viên thay thê, phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chê này; gửi 01 
bộ hồ sơ theo quỵ định tại điểm e khoản 7 Điễu này đề nghị Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ra quyêt định công nhận. Tờ trình nêu rõ lý do thay thê thành viên 
Hội đồng trường kèm theo các hồ sơ minh chứng liên quan.
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9. Thường hực Hội đồng hường, Thư ký Hội đồng hường và các Ban chuyên môn

a) Thường trực Hội đồng trường gồm Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng, Thư ky Hội đồng tnrờưg và cac trưởng ban chuyên môn của Họi đồng 
trường. Thường trực Hội đồng trường do Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm, 
có chưc năng giúp Hội đồng trường cho ý kiến các báo cáo hay van bản trình 
Hội đồng trường. Thường trực Hội đồng trường sẽ giải quyết những vẫn đề được 
Hội đọng trường giao tham quyền giữa hai ky họp và co trách nhiệm báo cáo 
Hội đồng trường trong phiên họp gan nhất. Nhiệm vụ và quy chế làm việc chi 
tiết của Thường trực Hội đồng trường được quy định cụ thề trong Quy chế làm 
việc của Hội đông trường.

b) Thư ký Hội đồng trường

- Tiêu chuẩn Thư ký Hội đồng trường

Thư ký Hội đồng trường phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe 
tôt; có uy tín và năng lực quản lý- có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên; 
có trình độ lý luận chính trị trung cẩp trở lên; độ tuổi khi bổ nhiệm phải bảo đảm 
để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ. Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm 
chức vụ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng trường

Thư ký Hội đồng trường trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện 
một số nhiệm vụ va quyền hạn cu thể: Tổng hợp thông tin về hoạt động 
của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đông trường; chuân bị chương trình nghị sự, 
nội dung, tài liệu, gửi giây mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đông 
trường; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đông trường; chuân 
bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan hên quan 
theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường và thực hiện các nhiệm vụ khác 
do Chủ tịch Hội đông trường giao.

- Thủ tục bầu, miễn nhiệm Thư ký Hội đồng trường

Thư ký Hội đồng trường do Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu trong 
số các thành viên của Hội đồng trường; được Tập thể Lãnh đạo Trường bỏ phiếu 
thống nhất; được Hội đồng trường bỏ phiếu kín thông qua với trên 50% tổng số 
thành viên theo danh sách của Hội đống trường đồng ý và được Chủ tịch Hội 
đồng trường ra quyết định bổ nhiệm. Việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng trường 
được thực hiện theo khoản 8 Điều này.

c) Ban chuyên môn của Hội đồng trường

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường và quy mô phát triển 
của Trường, Chủ tịch Hội đồng trường quyết định thành lập các ban chuyên môn 
giúp việc cho Hội đông trường trong hoạt động tư vân và giám sát đôi với chủ 
trương, nhiệm vụ đã quyết nghị cho Trường thực hiện.

Thành viên của các ban chuyên môn bao gồm thành viên trong Hội đồng 
trường và thành viên ngoài Hội đồng trường, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
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Điều 18. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng và nhiệm kỳ Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động 
của Trường theo quy định của pháp luật, của Quy chế này. Hiệu trưởng do Hội đồng 
trường quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm Hiệu trưởng do Hội đồng trường 
quyết định ừong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Trường hợp nhiệm kỳ của Hiệu trưởng kết thúc đồng thời với nhiệm kỳ 
của Hội đồng trường thì Hiệu trưởng được kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ 
cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng của nhiệm kỳ kế 
tiếp, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp.

Trường hợp khuyết Hiệu trưởng, nếu thời điểm khuyết so với thời điểm 
kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng trường dưới 12 tháng thì không làm quy trình 
bổ nhiệm Hiệu trưởng mà chỉ cử 01 Phó Hiệu trưởng phụ ừách cho đến khi Bộ Giáo 
dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng của nhiệm kỳ tiếp theo trên cơ sở đề nghị 
của Hội đồng trường nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Tiêu chuẩn Hiệu trưởng

a) Có phẩm chất chính ừị, đạo đức tốt, có uy tín khoa học và kinh nghiệm 
quản lý giáo dục đại học từ cấp trưởng, phó khoa; trưởng, phó phòng và tương 
đương ừở lên; biết láng nghe, cầu thị, công bằng, dám làm, dám chịu ừách nhiệm; 
có ý thức giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết vì sự phát triển của Trường.

b) Có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; có phương pháp làm việc 
khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, có năng lực cụ thể hóa trong triển khai, 
tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng trường.

c) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

d) Có trình độ chuyên môn là tiến sĩ.

đ) Có trình độ lý luận chính trị là cao cấp hoặc cử nhân.

e) Đảm bảo đủ tuổi để công tác theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

a) Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Trường.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, 
tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định 
của pháp luật, Quy chế này và quyết định của Hội đồng trường.
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c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng truờng sau khi 
tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong Truờng: 
Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, 
danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí việc làm, 
quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và nhân viên; 
ban hành quy định khác của Truờng theo Quy chế này.

d) Đề xuất Hội đồng truờng xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng truờng; thực hiện bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác trong Truờng, quyết định dự án 
đầu tu theo Quy chế này.

đ) Hằng năm hoặc định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng truờng, báo cáo 
truớc Hội đồng trường về kết quả thục hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 
tài chính, tài sản; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện chế độ 
báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện 
trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng trường và các bên liên quan; 
chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn được giao.

Điều 19. Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng là người cộng sự, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, 
điều hành các hoạt động của Trường.

Trường có không quá 03 Phó Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực hoạt động 
đào tạo, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất và công tác người học. Khi tổng 
quy mô đào tạo của Trường trên 20.000 sinh viên chính quy, được giao nhiệm 
vụ đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; khi thấy cần thiết, Hiệu trưởng đề nghị 
Đảng ủy, Hội đồng trường xem xét, bổ sung thêm từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng.

2. Tiêu chuẩn Phó Hiệu trưởng

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín và kinh nghiệm quản lý giáo 
dục đại học từ cấp trưởng, phó khoa; trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; 
hoặc có kinh nghiệm quản lý nhà nước về giáo dục và có tham gia hoạt động 
chuyên môn với cơ sở giáo dục đại học; biết lắng nghe, cầu thị, công bằng, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết 
vì sự phát triển của Trường.

b) Có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; có phương pháp làm việc 
khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, có năng lực triển khai, tổ chức thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các 
nghị quyết của Hội đồng trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.
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c) CÓ đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

d) Có trình độ chuyên môn là tiến sĩ. Trong trường hợp đặc biệt, Đảng ủy, 
Hội đồng trường có thể xem xét, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với người 
có trình độ thạc sĩ nhưng không giao phụ trách hoạt động đào tạo, hoạt động 
khoa học và công nghệ.

đ) Có trình độ lý luận chính trị là cao cấp hoặc cử nhân.

e) Đảm bảo đủ tuổi để công tác theo quy định của pháp luật.

3. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác 
theo quyết định phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết 
và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; 
có ừách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.

Điều 20. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của 
Hiệu trưởng có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về việc xây dựng:

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

b) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Trường.

c) Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương 
trình đào tạo.

d) Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học 
và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu 
trưởng, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về những công việc:

a) Định hướng phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên 
cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

b) Thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; 
kế hoạch họp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động 
liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ.

c) Đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ 
nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong Trường; trao tặng danh hiệu 
giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của Trường cho các cá nhân.
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d) Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng; các phương thức kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
và đảm 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 công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức 
và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị ừong Trường.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên; có số 
lượng thành viên là số lẻ từ 11 đến 31 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các 
Phó Hiệu trưởng; trưởng một số khoa, phòng ban chức năng và tương đương 
trong Trường; đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của Trường có chức danh 
giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà khoa học có 
liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, không phải 
giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường (nếu cần thiết).

4. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Hội đồng bầu trong các 
thành viên của Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được ừên 50% 
tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng đồng ý; Chủ tịch Hội đồng chỉ 
định Thư ký Hội đồng ừong số các thành viên của Hội đồng.

5. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 01 lần/01 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 đồng ít nhất 03 ngày làm việc; 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% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng biểu quyết đồng ý. 
Biên bản của cuộc họp phải được trình lên Hiệu trưởng trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp.

Điều 21. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng được thành lập theo quyết định của Hiệu 
trưởng, có chức năng tư vấn Hiệu trưởng những công việc liên quan đến công tác 
thi đua, khen thưởng; bình xét danh hiệu thi đua; xếp loại lao động sau mỗi học kỳ 
cho viên chức và nhân viên của Trường.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng ừiển khai các chủ trương chính sách của Đảng, 
Nhà nước, Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai, phát động 
phong trào thi đua theo thẩm quyền.

b) Tham mưu xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua - khen 
thưởng; đánh giá và xếp loại lao động đối với viên chức và nhân viên sau mỗi 
học kỳ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; định kì đánh giá kết quả 
phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị; tham mưu việc sơ kết, 
tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện 
pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn, 
báo cáo cấp có thẩm quyền.
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c) Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua 
và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
khen thưởng.

3. Cơ cấu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

a) Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch Thường trực: Phó Hiệu trưởng được phân công chỉ đạo công tác 
thi đua - khen thưởng.

- Phó Chủ tịch: Chủ tịch Công đoàn Trường.

c) Các ủ y  viên Hội đồng

- ủ y  viên Thường trực: Đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ 
thi đua - khen thưởng của Trường.

- Các ủ y  viên: Các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường; 
Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (cấp Phó Phụ trách nếu đơn vị chưa 
có cẩp trưởng)', Thư ký Hội đồng trường; Bí thư Đoàn Trường, chuyên viên 
chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng.

d) Bộ phận Thường trực: Đơn vị được giao nhiệm vụ thi đua - khen thưởng 
của Trường

đ) Ban Thường trực Hội đồng

- Trưởng ban: Hiệu trưởng;

- Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác thi đua 
- khen thưởng.

- Phó Trưởng ban: Chủ tịch Công đoàn Trường.

- ủ y  viên Thường trực: Đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ 
thi đua - khen thưởng của Trường.

- Các ủ y  viên: Các Phó Hiệu trưởng; trưởng các đơn vị tổ chức cán bộ, 
hành chính tổng hợp, tài chính, đào tạo, khoa học và công nghệ, thanh tra, 
đảm bảo chất lượng; Thư ký Hội đồng trường; Bí thư Đoàn Trường.

e) Thư ký: Chuyên viên chuyên trách thi đua - khen thưởng của Trường.

4. Hiệu trưởng ban hành quyết định quy định về công tác thi đua khen 
thưởng trong Trường.



24

Điều 22. Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của Hiệu hưởng, có chức 
năng tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược, một số công việc cần thiết, liên quan 
đến việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường. Hội đồng tư vấn 
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và không hưởng lương từ ngân sách.

2. Hội đồng tư vấn có thể bao gồm các thành viên trong Trường, thành viên 
ngoài Trường có nhiều kinh nghiệm, uy tín hoặc đang hoạt động ừong các lĩnh vực 
có liên quan đến các hoạt động của Trường.

3. Cơ cấu chức danh, nhiệm vụ và chế độ hoạt động của hội đồng tư vấn 
được quy định cụ thể trong quyết định thành lập của Hiệu trưởng.

Điều 23. Khoa đào tạo

1. Khoa đào tạo (sau đây gọi là khoa) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, 
được quy định cụ thể trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.

2. Nhiệm vụ và hoạt động của khoa

a) Quản lý giảng viên, viên chức, người hợp đồng lao động và người học 
thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo 
kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng và phát triển chương trình 
đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức xây 
dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của 
Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng 
và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của 
người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, 
hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp, 
đơn vị sử dụng lao động vào quá trình đào tạo của khoa.

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở 
vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện 
bảo đảm chất lượng đào tạo.

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, người 
học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho giảng viên, viên chức và người lao động thuộc khoa.
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e) Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, 
viên chức trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Truờng 
theo quy định của pháp luật.

g) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá chuơng trình đào tạo; hỗ trợ 
thành lập và phát triển các nhóm nghiên cứu.

3. Truởng khoa và Phó Truởng khoa

a) Truởng khoa phải có trình độ chuyên môn là tiến sĩ phù hợp với ngành, 
chuyên ngành đào tạo tại khoa. Truởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ của khoa quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Phó Truởng khoa là nguời giúp truởng khoa trong việc quản lý, điều 
hành các hoạt động của khoa, nhiệm vụ cụ thể do truởng khoa phân công theo 
năm học và nhiệm kỳ công tác khi đuợc bổ nhiệm.

Mỗi khoa có không quá 02 Phó Truởng khoa. Đối với khoa đuợc giao nhiệm vụ 
tổ chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô 
trên 1000 sinh viên chính quy hoặc trên 80 giảng viên thì có thể bổ sung 01 Phó 
Truởng khoa, nhung phải đuợc Hội đồng truờng quyết nghị thông qua.

Phó Truởng khoa phải có trình độ chuyên môn là thạc sĩ trở lên, riêng Phó 
Truởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ 
chuyên môn là tiến sĩ.

c) Truởng khoa, Phó Truởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn của giảng viên 
giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng 
lực quản lý. Nêu đuợc điêu động từ cơ quan, tô chức khác đê bô nhiệm vào chức 
vụ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa thì sau khi bổ nhiệm, Trưởng khoa, Phó Trưởng 
khoa phải là giảng viên cơ hữu của Trường.

4. Hội đồng khoa

Hội đồng khoa là tổ chức tư vấn cho trưởng khoa ừong quá trình quản lý, 
điều hành hoạt động của khoa.

a) Hội đồng khoa có nhiệm vụ: Tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại khoản 2 Điều này; tư vấn cho Trưởng 
khoa ừong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 
của khoa.

b) Hội đồng khoa có chủ tịch, thư ký và các thành viên do Hiệu trưởng 
quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên 
là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng 
Bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là Giáo sư, Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài Trường có trình độ và 
kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu can thiết); nhiệm kỳ 
của hội đồng khoa theo nhiệm kỳ của trưởng khoa.
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c) 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 đuợc trên 50% tổng số thành 
viên theo danh sách của Hội đồng khoa đồng ý; Chủ tịch Hội đồng khoa chỉ định 
thu ký trong số các thành viên hội đồng.

d) Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần ừong một học kỳ do Chủ tịch Hội đồng 
triệu tập. Nội dung cuộc họp phải đuợc thông báo truớc cho tất cả các thành viên 
Hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên 
tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên 
theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của Hội đồng 
khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của Trưởng khoa 
khi trình Hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức 
nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa.

đ) Quy trình và nguyên tắc lựa chọn thành viên Hội đồng khoa

- Trưởng khoa tổ chức cuộc họp gồm các thành phần: Trưởng khoa, Phó Trưởng 
khoa, Trưởng Bộ môn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đang sinh hoạt chuyên môn tại 
khoa để thống nhất số lượng thành viên, cơ cấu thành viên của Hội đồng khoa.

- Các thành viên dự họp bỏ phiếu kín để lựa chọn thành viên Hội đồng 
khoa. Người được lựa chọn phải được trên 50% tổng số thành viên tham gia 
dự họp giới thiệu. Trường họp lấy phiếu lần đầu không đủ số lượng thành viên của 
hội đồng, các thành viên tham gia dự họp bỏ phiếu lựa chọn lần hai trong số các 
thành viên không đủ số phiếu theo quy định lần đầu.

5. Hội đồng tư vấn ngành

Khoa có thể thành lập các Hội đồng tư vấn ngành do Hiệu trưởng quyết 
định theo đề nghị của Trưởng khoa để tư vấn cho Trưởng khoa trong trường hợp 
cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành khoa theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Hội đồng tư vấn ngành có thể có các thành viên ngoài khoa hoặc 
ngoài Trường, không phải là viên chức giảng dạy cơ hữu, viên chức quản lý cơ 
hữu của Trường (nếu cần thiết), làm theo vụ việc và không hưởng lương.

Điều 24. Bộ môn

1. Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, do Hội đồng trường quyết định 
thành lập trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường theo Tờ trình của Hiệu trưởng 
trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và hoạt động của bộ môn

a) Chịu ừách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn 
học được giao ừong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường 
và của khoa.
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b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, 
xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học đuợc Hiệu truởng, 
truởng khoa giao.

c) Nghiên cứu đổi mới phuơng pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá 
quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Truờng.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ 
khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Truờng và khoa.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 
của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi duỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 
thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và truờng theo yêu cầu 
của Hội đồng truờng, Hiệu truởng, Truởng khoa.

3. Truởng Bộ môn và Phó Truởng bộ môn

a) Truởng Bộ môn phải có đủ tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ 
đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, 
có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ. Truởng Bộ môn có quyền và nhiệm vụ tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ môn quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Phó truởng Bộ môn là nguời giúp Truởng Bộ môn trong việc quản lý, 
điều hành các hoạt động của Bộ môn. Mỗi Bộ môn chỉ đề nghị bổ nhiệm 
01 Phó truởng Bộ môn. Đối với Bộ môn có từ 05 giảng viên trở xuống, 
không đề nghị bổ nhiệm Phó truởng Bộ môn. Phó truởng Bộ môn phải có đủ 
tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn 
là Thạc sĩ trở lên.

Điều 25. Phòng chức năng và tương đương

1. Các phòng chức năng, Viện, Trung tâm, Thư viện thuộc Trường là các 
đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo, có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng 
trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc 
theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao. Chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của các Phòng chức năng, Viện, Trung tâm, Thư viện thuộc 
Trường được quy định theo quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường.
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2. Trưởng phòng, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Thư viện 
phải có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ trở lên. Riêng các Viện trưởng và 
Trưởng phòng thuộc lĩnh vực đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ 
Tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm; các Trưởng phòng 
thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảm bảo chất lượng và hợp tác quốc tế phải có 
kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 05 năm. Trưởng đơn vị phụ trách tài chính 
là viên chức có thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán ít nhất 
05 năm và có bằng đại học đúng chuyên ngành trở lên.

3. Phó Trưởng phòng, Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm, 
Phó Giám đốc Thư viện là người giúp trưởng đơn vị trong việc quản lý, 
điều hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Phó Viện trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc 
Thư viện phải có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ trở lên. Phó trưởng phòng 
thuộc lĩnh vực kế hoạch và tài chính là giảng viên hoặc viên chức có thời gian 
công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán ít nhất 05 năm và có bằng đại học đúng 
chuyên ngành trở lên. Mỗi phòng chức năng, Viện, Trung tâm, Thư viện 
của Trường có từ 01 đến 02 phó trưởng đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao và quy mô của đơn vị.

4. Nếu được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thì sau khi bổ nhiệm, Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

Điều 26. Tổ nghiệp vụ

1. Căn cứ theo tình hình cụ thể, Hiệu trưởng có thể thành lập các tổ nghiệp vụ 
thuộc phòng chức năng, viện, trung tâm, thư viện thuộc Trường. Chức năng và nhiệm 
vụ của các tổ nghiệp vụ được quy định theo quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

2. Điều kiện thành lập tổ nghiệp vụ

Các phòng chức năng và tương đương chỉ thành lập tổ nghiệp vụ khi có từ 
02 chức năng, nhiệm vụ trở lên. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm tổ trưởng 
tổ nghiệp vụ trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị.

Điều 27. Phụ cấp chức vụ, trợ cấp trách nhiệm

1. Phụ cấp chức vụ, trợ cấp trách nhiệm của các chức danh lãnh đạo, quản 
lý trong Trường được thực hiện theo Phụ lục 3 Quy chế này.

2. Người kiêm nhiệm nhiều chức vụ, được hưởng phụ cấp chức vụ thì thống 
nhất chỉ hưởng hệ số phụ cấp chức vụ cao nhất.

3. Người kiêm nhiệm nhiều chức vụ theo quy định vừa được hưởng 
phụ cấp chức vụ, vừa được hưởng trợ cấp trách nhiệm thì được hưởng phụ cấp 
chức vụ cao nhất và trợ cấp trách nhiệm cao nhất.
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Chương III
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 

Mục 1
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 28. Trình độ và hình thức đào tạo

1. Trường đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; giáo dục bậc mầm non.

2. Các hình thức đào tạo của Trường bao gồm chính quy, vừa làm vừa học 
và chuyển đổi văn bằng giữa các hình thức đào tạo theo nguyên tắc liên thông.

Điều 29. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo

1. Trường mở các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục đại học; Khung trình độ quốc gia; Khung cơ cấu hệ thống 
giáo dục quốc dân; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

2. Việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo phù họp với yêu cầu nguồn nhân lực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước; phù hợp 
với sứ mạng, tầm nhìn của Trường; đã được xác định trong phưcmg hướng, 
kế hoạch phát triển của Trường.

3. Trưởng đơn vị đào tạo thuộc Trường đề xuất với Hiệu trưởng việc mở ngành, 
chuyên ngành đào tạo. Hội đồng Khoa học và Đào tạo tư vấn cho Hiệu trưởng 
về chuyên môn việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo ừên cơ sở đề nghị của Hiệu 
trưởng. Hội đồng trường quyết định chủ trương mở ngành đào tạo trình độ 
đại học, thạc sĩ và chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

4. Trên cơ sở quyết nghị đồng ý của Hội đồng trường về chủ trương mở ngành 
đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, Hiệu 
trưởng tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo ngành, 
chuyên ngành đào tạo; tổ chức biên soạn đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo 
khi đủ điều kiện nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu 
học tập.

Điều 30. Thòi gian đào tạo

1. Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy 
cho từng chương trình và trình độ đào tạo; theo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 
quốc dân. số lượng tín chỉ cần tích lũy đối với mỗi trình độ được quy định 
trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

2. Hiệu trưởng quyết định số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình 
và trình độ đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật.



30

3. Thời gian đào tạo mỗi trình độ của giáo dục đại học thực hiện theo hình thức 
giáo dục thường xuyên dài hơn ít nhất là một học kỳ so với thời gian đào tạo 
theo hình thức giáo dục chính quy.

Điều 31. Chương trình đào tạo và học liệu

1. Chương trình đào tạo, học liệu được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục; 
Luật Giáo dục đại học; Khung trình độ quốc gia và Khung cơ cấu hệ thống 
giáo dục quốc dân của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và của Trường.

2. Chương trình đào tạo

a) Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 
theo quy định.

b) Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học được xây dụng theo đơn vị 
tín chỉ, được thiết kế theo định hướng ứng dụng hoặc theo định hướng nghiên cứu; 
Chương trình giáo dục mầm non được thiết kế theo khung chương trình do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành.

c) Chương trình đào tạo đại học và sau đại học bảo đảm yêu cầu hên thông 
giữa các trình độ, các ngành đào tạo, bảo đảm quy định về chuẩn chương trình 
đào tạo.

d) Chương trình đào tạo đại học và sau đại học bao gồm: Mục tiêu, 
khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá 
đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

đ) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội dung 
và chuẩn đầu ra như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy.

e) Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần được công bố ừên hang 
thông tin điện tử của Trường.

g) Chương trình đào tạo đại học và sau đại học được đơn vị đào tạo tổ chức 
rà soát, cập nhật 02 năm một lần theo hướng da dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, 
tạo điều kiện để nhanh chóng tiếp thu có chọn lọc những chương trình đào tạo 
của các nước phát triển về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục. Trường tổ chức 
đánh giá các chương trình đào tạo 05 năm một lần để điều chỉnh, cập nhật cho phù họp 
với thực tiễn, sự phát ừiển của ngành, chuyên ngành đào tạo; đáp ứng thị trường 
lao động, phục vụ thiết thực cho sự phát ừiển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Học liệu

a) Các học phần được giảng dạy phải có giáo trình, bài giảng hoặc tài liệu 
học tập phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu.



31

b) Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng 
giáo trình, tài liệu học tập {sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách dịch, sách 
hưởng dân) đuợc tổ chức thực hiện theo quyết định của Hiệu truởng quy định 
về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng 
giáo trình, tài liệu học tập.

Điều 32. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh

1. Truờng tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo Đề án 
tuyển sinh riêng của Truờng phù hợp với Quy chế tuyển sinh hiện hành 
và các quy định, huớng dẫn huớng dẫn có liên quan.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh xác định theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ sở 
nhu câu lao động của thị truờng, yêu câu phát triên kinh tê - xã hội và phù hợp 
với các điều kiện về số luợng, Chat luợng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ 
lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp và các đieu kiện đảm bảo chất luợng 
khác; theo sự phân giao chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các ngành 
đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân giao nhiệm vụ.

3. Phuơng thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển, tuyển thẳng hoặc kết 
hợp giữa thi tuyên và xét tuyên.

4. Truờng công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất luợng đào tạo và 
các điều kiện bảo đảm chất luợng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp; bảo đảm chuẩn đầu ra của chuơng trình đào tạo tại trang thông tin 
điện tử của Truờng.

5. Hiệu truởng quyết định việc ngừng, tạm dừng tuyển sinh ngành, chuyên 
ngành đào tạo không có hoặc có ít nhu cầu của xã hội và nguời học, không còn 
đáp ứng điều kiện đảm bảo chất luợng đào tạo.

Điều 33. Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo

1. Thực hiện tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo theo quy định 
của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy 
định của Truờng.

2. Tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đại học và sau đại học theo 
tín chỉ và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ban hành các quy định về công tác đào tạo cho các trình độ đào tạo 
và hình thức đào tạo.

4. Tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành theo hình thức giáo dục 
chính quy và hình thức giáo dục thuờng xuyên tại Truờng. Liên kết tổ chức 
đào tạo các ngành theo hình thức giáo dục thuờng xuyên với các cơ sở đào tạo khác 
tại nơi có đủ điều kiện, đã đuợc cơ quan có thẩm quyền cho phép.
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5. Đánh giá kết quả học tập của người học theo các quy định về công tác 
đào tạo, khảo thí của Trường. Việc đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần 
được công bố cụ thể trong đề cương chi tiết học phần. Đối với đánh giá quá trình 
đào tạo, đánh giá kết quả học tập học kỳ, năm học và khóa học của người học 
thông qua các kết quả điểm trung bình chung tích lũy tương ứng. Thi kết thúc 
học phần được tổ chức theo kế hoạch thống nhất trong toàn Trường. Kết quả học 
tập của người học được ghi nhận và thông tin đến người học thông qua phần 
mềm quản lý trực tuyến của Trường. Khi tốt nghiệp, người học được Trường 
cấp bảng điểm học tập toàn khóa.

6. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện đánh giá kết quả 
rèn luyện trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

7. Thực hiện xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng 
kiến thức được miễn trừ trong chương trình đào tạo cho người học học cùng lúc 
02 chương trình đào tạo, bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ cao đẳng 
lên trình độ đại học.

Điều 34. Hoạt động liên kết đào tạo

1. Liên kết với các đối tác ừong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện học tập, nâng cao 
trình độ dân trí cho cộng đồng; thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác 
liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật dựa trên cơ sở nhu cầu của xã hội, 
năng lực của Trường.

2. Thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ 
đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên với các cơ sở giáo dục trường 
đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục 
thường xuyên cấp tỉnh, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân với điều kiện cơ sở 
giáo dục được liên kết đào tạo bảo đảm các yêu cầu về môi trường sư phạm, 
cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và cán bộ quản lý.

3. Các hoạt động liên kết đào tạo phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 
thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết các hoạt động liên kết đào tạo của Trường.

4. Mọi hoạt động thu chi, tổ chức, quản lý lớp học, người học theo đúng 
các quy định của pháp luật và quy định của Trường.

Điều 35. Văn bằng, chứng chỉ

1. Trường thực hiện thiết kế mẫu, in phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý 
cấp phát, thu hồi, hủy văn bằng, chứng chỉ theo các quy định hiện hành.
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2. Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp cho người học hoàn thành chương 
trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành 
nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

3. Hiệu trưởng hoặc trưởng đơn vị tổ chức đào tạo cấp giấy chứng nhận 
hoặc chứng chỉ cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

4. Trường công bố công khai mẫu văn bằng, các thông tin hên quan về cấp phát 
văn bằng, chứng chỉ cho người học trên trang thông tin điện tử của Trường.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG • • •

Điều 36. Trách nhiệm của Trường trong đảm bảo chất lượng

1. Cam kết triển khai và thực hiện tốt các chính sách đảm bảo chất lượng 
giáo dục đại học đã công bố.

2. Đảm bảo và kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật, trên 
cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức quốc tế 
có uy tín khác phù hợp yêu cầu của Trường.

3. Thường xuyên cải tiến hoạt động để đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục, 
chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên ừong.

Điều 37. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong

1. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong có cơ cấu đồng bộ, 
phân định rõ vai trò và trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm giải trình để thực hiện 
được sứ mạng, mục tiêu công tác đảm bảo chất lượng.

2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng; xây dựng hệ thống 
lưu trữ thông tin, minh chứng; thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật, phổ biến 
các quy trình công tác; xây dựng hệ thống và chính sách đảm bảo chất lượng.

Điều 38. Các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng

1. Xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
phù hợp sứ mạng, mục tiêu, hệ giá trị cốt lõi và điều kiện thực tế của Trường.

2. Xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo chất lượng, kế hoạch đảm 
bảo chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

3. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục và chương 
trình đào tạo.

4. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình 
đào tạo theo quy định pháp luật và theo nhu cầu phát triển của Trường.
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5. Duy trì và phát triển các điều kiện đảm bảo chất luợng giáo dục đại học 
gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên; chuơng trình đào tạo, 
giáo trình, tài liệu giảng dạy, phòng học; phòng làm việc, thu viện, hệ thống 
công nghệ thông tin; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác.

6. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất luợng; công khai các điều kiện 
đảm bảo chất luợng đào tạo, kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết quả 
đánh giá và kiểm định chất luợng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả 
kiểm định chất luợng theo quy định.

7. Kiểm tra, đánh giá định kỳ công tác quản lý chất luợng trong quản lý 
điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ sở 
vật chất phục vụ dạy và học làm cơ sở thực hiện, cải tiến các quy trình quản lý 
để nâng cao chất luợng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Khảo sát định kỳ ý kiến các bên liên quan về chuông trình đào tạo, các hoạt 
động phục vụ đào tạo, việc làm của nguời học tốt nghiệp theo quy định pháp luật 
và yêu cầu của Truờng; xây dựng, duy trì, phát triển mối liên hệ với các bên 
liên quan, mạng luới nghiên cứu và quan hệ hợp tác.

9. Thực hiện đối sánh và tham gia xếp hạng Truờng để thực hành đảm bảo 
chất luợng cơ sở giáo dục và chuơng trình đào tạo.

10. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin, minh chứng ở cấp 
Truờng, cấp khoa, cấp bộ môn đáp ứng yêu cầu đảm bảo và kiểm định chất 
luợng cơ sở giáo dục và chuơng trình đào tạo.

Điều 39. Tổ chức đảm bảo chất lượng

1. Hội đồng trường quyết định chính sách đảm bảo chất lượng của Trường.

2. Hiệu trưởng thực hiện quản lý, điều hành chung các hoạt động trên cơ sở 
chính sách đảm bảo chất lượng.

3. Ban Đảm bảo chất lượng Trường tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp 
đảm bảo chất lượng, tổ chức vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng Trường.

4. Đơn vị đảm bảo chất lượng thuộc Trường tham mưu và giúp Hiệu trưởng 
xây dựng và thực hiện các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tập huấn 
công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng; 
triển khai thực hiện chu trình PDCA trong mọi hoạt động của Trường và của các 
đơn vị; định kỳ đăng ký kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

5. Các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan khác, trong phạm vi 
quản lý, tham mưu và giúp Hiệu trưởng đảm bảo chất lượng các mặt công tác 
với nội dung cụ thể:
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a) về chiến lược: Tầm nhìn, sứ mạng và hệ giá trị cốt lõi; lãnh đạo và quản lý; 
quản trị chiến lược; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 
cộng đồng; quản lỵ nguồn nhân lực; quản lý tài chính và cơ sở vật chất; các mạng 
lưới và quan hệ đôi ngoại.

b) về hệ thống: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên ừong; tự đảnh giá và đánh giá 
ngoài; hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; nâng cao chất lượng.

c) v ề  chức năng: Tuyển sinh và nhập học, thiết kế và rà soát chương trình 
dạy học, giảng dạy và học tập, đánh giá người học, phục vụ và hỗ trợ người học; 
quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản, hợp tác và đối tác nghiên cứu 
khoa học; kết nối và phục vụ cộng đồng.

6. Khoa và các đơn vị quản lý đào tạo khác, trong phạm vi quản lý, thực 
hiện công tác đảm bảo chất lượng với nội dung cụ thể:

a) Xây dựng kế hoạch tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng.

b) Xây dựng, phát triển và thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng, 
bảo đảm chuân đâu ra của người học theo công bô.

c) Thực hiện tự đánh giá, kiểm định và cải tiến chất lượng chương trình theo 
kế hoạch.

d) Tổ chức, thu thập và duy ừì cơ sở dữ liệu minh chứng về các hoạt động 
đảm bảo chất lượng của đơn vị đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của Trường.

đ) Thực hiện khảo sát ý kiến và duy trì, phát triển mối liên hệ với các bên 
liên quan đáp ứng yêu cầu khảo sát ý kiến phục vụ nâng cao chất lượng, phát 
triển chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, thông tin 
tình hình việc làm của sinh viên tôt nghiệp.

e) Vận hành hiệu quả bộ phận đảm ừách công tác đảm bảo chất lượng ở đơn vị.

Mục 3
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường trong hoạt động khoa học 
và công nghệ

1. Xây dựng, thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ.

2. Đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; xây dựng và triển khai thực hiện dự án phát triển khoa học và công nghệ, 
dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm.

3. Xây dựng và phát ừiển các nhóm nghiên cứu; đảm bảo các điều kiện cần 
thiết để đội ngũ giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức hoạt 
động nghiên cứu khoa học cho người học; thiêt lập các hoạt động họp tác ừong và 
ngoài nước về khoa học và công nghệ.
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4. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra tri thức, 
công nghệ, giải pháp mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
khu vực và đất nước phù hợp với năng lực khoa học và công nghệ của Trường.

6. Tự chủ, tụ chịu ừách nhiệm ừong việc ký kết họp đồng khoa học và công nghệ; 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đăng ký tham gia tuyển chọn 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước.

7. Sử dụng tiền, tài sản, giá trị tài sản trí tuệ, các nguồn thu họp pháp để thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh.

8. Thành lập các tổ chức dịch vụ về khoa học và công nghệ, doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ.

9. Xây dụng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học 
và công nghệ; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu khác trong và ngoài nước.

10. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả 
hoạt động khoa học và công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công 
nghệ; xuất bản các ấn phẩm khoa học, tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo.

11. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội; quyền và lợi ích họp pháp của tổ 
chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; giữ bí mật khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật.

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

Điều 41. Nội dung và phương thức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

1. Ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường 
ừên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học 
lvà công nghệ trong Trường, các hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu khoa học 
với đào tạo của Trường.

3. Tổ chức huy động các nguồn lực tài chính khác nhau cho hoạt động 
khoa học và công nghệ; xây dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Trường; 
quản lý, sử dụng nguồn tài dành cho hoạt động khoa học và công nghệ theo nguyên tắc 
công khai, hiệu quả, theo quy định của pháp luật.

4. Khen thưởng và vinh danh giảng viên và người học có các hoạt động khoa học 
và công nghệ tiêu biểu.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động 
khoa học và công nghệ.
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Mục 4
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TÉ

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của Truô ng trong hoạt động họp tác quốc tế

1. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

a) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác 
quốc tế của Trường phù hợp với mục tiêu hoạt động họp tác quốc tế được quy định 
của Luật Giáo dục đại học và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập 
quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

b) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành hữu quan 
theo quy định của Chính phủ và của ủ y  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Quyền hạn của Trường trong hoạt động họp tác quốc tế

ã) Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp 
tác quốc tế theo thẩm quyền.

b) Được bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên.

Điều 43. Nội dung và phương thức quản lý hoạt động họp tác quốc tế

1. Nội dung hợp tác quốc tế

a) Tham gia các mạng lưới, tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu 
vực và quốc tế.

b) Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận họp tác với các đối tác nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài.

d) Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội 
nghị, hội thảo khoa học.

đ) Thực hiện chương trình bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, 
cán bộ quản lý và người học với các cơ sở giáo dục trong khu vực và quốc tế.

e) Quản lý người học, giảng viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu, sinh viên 
của Trường ra nước ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
trao đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động họp tác quốc tế khác.

g) Quản lý các cá nhân, tổ chức nước ngoài đến Trường thực hiện 
các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
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h) Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

i) Tu vấn, tài ừợ, đầu tu phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 
hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động giáo dục khác ừong Truông.

k) Thực hiện liên kết thu viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động 
đào tạo, khoa học và công nghệ; cung ứng chuơng trình đào tạo; trao đôi các 
ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

l) Tổ chức tiếp nhận quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, 
cơ sở vật chất có đuợc từ hợp tác quốc tế.

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

2. Phuơng thức quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

a) Thành lập tổ chức chuyên trách về hoạt động hợp tác quốc tế.

b) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 
của Truờng phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện 
kiêm tra, đánh giá, tông kêt việc thực hiện các hoạt động họp tác quôc tê của Truờng.

d) Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội trong các hoạt động hợp tác quôc tê.

Mục 5
HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

Điều 44. Nội dung và phương thức hoạt động bồi dưỡng

1. Nội dung hoạt động bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Bám sát nội dung được quy định ừong các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho từng loại 
đối tượng.

- Cập nhật nội dung bồi dưỡng hằng năm để phù họp với yêu cầu về chức danh 
nghề nghiệp giáo viên và giảng viên cho từng vị trí việc làm và bối cảnh của 
giáo dục và đào tạo.

b) Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

- Bám sát nội dung quy định ừong chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý 
giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho từng loại đối tượng.

- Cập nhật nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục hằng năm để phù họp 
với yêu cẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tế của địa phương và bối cảnh cụ thể.
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c) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người đủ điều kiện theo quy 
định để trở thành giáo viên phổ thông và giảng viên cao đẳng, đại học.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch hằng năm của các cơ sở giáo dục.

- Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

- Bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổ thông.

- Bồi dưỡng viên chức làm công tác thư viện.

d) Bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội

- Nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu đặt hàng của tổ chức, cơ quan, đơn vị 
và Trường có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện bồi dưỡng.

- Nội dung bồi dưỡng do Trường tự xây dựng do nhu cầu thực tế của xã hội 
và Trường có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện bồi dưỡng.

2. Phương thức hoạt động bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng trực tiếp (tập trung) là hình thức bồi dưỡng trong đó 
người học được tập trung học theo từng lớp để giảng viên/báo cáo viên trực tiếp 
trình bày các nội dung bôi dưỡng.

b) Bồi dưỡng trực tuyến là hình thức bồi dưỡng được thực hiện ừong môi 
trường mạng Internet, ừong đó các học liệu bồi dưỡng được tổ chức dưới dạng số, 
người dạy và người học giao tiêp và thực hiện các tât cả các hoạt động học tập 
ừong môi trường mạng.

c) Bồi dưỡng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến là hình thức bồi dưỡng 
có sự kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến theo một tỷ lệ phù hợp 
nhằm phát huy ưu thế của mỗi hình thức bồi dưỡng.

Điều 45. Chương trình bồi dưỡng và chuyên đề bồi dưỡng

1. Các chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
và Trường được giao nhiệm vụ thực hiện:

a) Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giáo viên mầm non hạng IV, III, II; các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức danh nghê nghiệp giáo viên tiêu học hạng IV, III, II; các chương trình 
bôi dưỡng theo tiêu chuân chức danh nghê nghiệp giáo viên trung học cơ sở 
hạng III, II, I; các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III, II, I; các chương trình bồi dưỡng 
chức danh giảng viên hạng III, hạng II.

b) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên phổ thông; 
chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học.
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c) Các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường mầm non; 
bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, 
phòng trương đại học; bồi dưỡng cho cán bọ lãnh đạo la giám đốc và phó giám 
đôc sở giáo dục và đào tạo; bôi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo là trưởng phòng 
và phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

d) Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn 
cho học sinh.

đ) Chương trình bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổ thông.

e) Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức làm công tác 
thiết bị ở trường phổ thông.

g) Chương trình bồi dưỡng cho viên chức làm công tác thư viện ở trường phổ thông.

h) Các chương trình bồi dưỡng khác khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
giao nhiệm vụ.

2. Các chuyên đề bồi dưỡng do Trường tự xây dựng và thẩm định hằng 
năm nhằm đáp ưng nhu cầu của xa hội.

3. Hằng năm, Trường có nhiệm vụ phát triển các chương trình bồi dưỡng, 
các chuyên đề bồi dưỡng để phù hợp với bối cảnh của từng giai đoạn cụ thể.

Mục 6
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường trong hoạt động thi đua - 
khen thưởng

1. Hiệu trưởng phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Trường để cụ thể 
hóa nội dung, tiêu chí, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua và kiềm tra việc 
thực hiện; sơ kết, tổng kết cac phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; 
phát hiện gương người tôt việc tôt, có nhiêu đôi mới, sáng tạo trong dạy và học; 
tập thể, ca nhan có thành tích xuất sắc, đột xuất để khen thương kịp thời, 
hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng hình thức tương xứng với thành tích 
đạt được.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho 
từng năm học nham thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trường.

3. Công nhận danh hiệu thi đua cơ sở: Tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ 
thi đua cơ sở, lao động tiên tiên và tặng giây khen cho các tập thê, cá nhân trên 
cơ sở đề xuất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Thường trực Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng.

4. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo đúng 
quy định pháp luật.

5. Thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; giải quyết các 
khiêu nại, tô cáo vê công tác thi đua, khen thưởng.
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Điều 47. Nội dung và phương thức quản lý hoạt động thi đua - khen thưởng

1. Nội dung hoạt động thi đua - khen thưởng

a) Ban hành các quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng.

b) Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng.

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định 
của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

d) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

đ) Sơ kết, tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, 
nhân rộng điển hình tiên tiến.

e) Thanh ừa, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Phương thức quản lý hoạt động thi đua - khen thưởng

a) Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ừong Trường và các quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Quy chế này.

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động theo đúng Quy chế hoạt 
động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường.

c) Đơn vị thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường hoạt động 
theo đứng Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường; có nhiệm vụ 
giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện công tác thi đua, 
khen thưởng theo đúng Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 
và các quy định hiện hành.

Mục 7
HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA VÀ PHÁP CHÉ

Điều 48. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra và pháp chế

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường trong hoạt động thanh ừa, kiểm tra

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra 
theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thanh ừa việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, 
đơn vị và cá nhân thuộc quyên quản lý của Hiệu trưởng.
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c) Thanh tra các kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ, năm học; thi cấp chứng 
chỉ ngoại ngữ, tin học; đánh giá đồ án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

d )  Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng.

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hên quan về công tác thanh tra.

g) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 
của Truờng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, 
bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nuớc về giáo dục.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Truờng ừong hoạt động pháp chế

a) Thực hiện các vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của Truờng, đơn vị; của viên chức, nguời lao động và nguời học.

b) Tổ chức góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, 
đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị soạn thảo 
truớc khi trình Hội đồng truờng, Hiệu truởng ký ban hành.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế 
của Truờng cho viên chức, nguời lao động và nguời học.

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi Truờng.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật của Nhà nuớc; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Truờng.

g) Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các 
vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Truờng.

h) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác pháp chế 
cho cơ quan cấp ừên theo quy định.

Điều 49. Nội dung và phương thức quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra 
và pháp chế

1. Nội dung và phương thức quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra
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a) Nội dung quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học.

- Thanh ừa việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chuơng trình, nội dung, 
phuơng pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát vãn bằng, 
chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, 
tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và họp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; 
việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất luợng giáo dục của Truờng.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của 
các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Truờng.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 
trong Truờng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục 
theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Phuơng thức quản lý hoạt động thanh tra, kiểm ừa

- Thanh tra theo kế hoạch hằng năm đã đuợc Hiệu truởng phê duyệt và 
đuợc thông báo truớc cho đối tuợng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có 
liên quan.

- Thanh tra đột xuất đuợc tiến hành khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 
cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Hiệu truởng giao.

2. Nội dung và phuơng thức quản lý hoạt động pháp chế

a) Nội dung quản lý hoạt động pháp chế

- Tham miru, tu vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý 
và hoạt động của Truờng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Truờng.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật 
trong Truờng.

b) Phuơng thức quản lý hoạt động pháp chế

- Xây dựng chuông trình, kế hoạch công tác pháp chế theo năm học và theo yêu 
cầu của cấp trên.

- Thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác pháp chế định kỳ theo kế 
hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học; thực 
hiện chế độ báo cáo đột xuất khi đuợc yêu cầu.
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Chương IV
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC

Mục 1
GIẢNG VIÊN

Điều 50. Giảng viên

1. Đội ngũ giảng viên của Trường bao gồm: Giảng viên cơ hữu, giảng viên 
kiêm nhiệm, giảng viên hợp đồng và giảng viên thỉnh giảng.

a) Giảng viên cơ hữu là những nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn 
nhà giáo công tác tại các khoa đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của giảng viên 
theo quyết định của Hiệu trưởng.

b) Giảng viên kiêm nhiệm là những nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn 
nhà giáo công tác tại các phòng, ban, tmng tâm và tham gia thực hiện nhiệm vụ 
của giảng viên theo quyết định của Hiệu trưởng.

c) Giảng viên hợp đồng và giảng viên thỉnh giảng là những nhà giáo 
hoặc người có đủ tiêu chuẩn nhà giáo được Hiệu trưởng họp đồng giảng dạy 
hoặc mời thỉnh giảng trên cơ sở đề xuất của các bộ môn.

2. Chức danh của giảng viên gồm: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, 
giảng viên cao cấp, phó giáo sư và giáo sư. Trường thực hiện bổ nhiệm các chức 
danh giảng viên theo quy định của pháp luật, quy định về vị trí việc làm 
và nhu cầu sử dụng của Trường.

3. Tiêu chuẩn của giảng viên

a) Là người có nhân thân rõ ràng, có phẩm chất, đạo đức tốt, có đủ sức 
khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

b) Trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên (trừ chức danh trợ giảng) 
phù hợp với ngành/chuyên ngành giảng dạy và đảm bảo được yêu cầu chuyên 
môn giảng dạy (có bằng thạc s ĩ trở lên đổi với giảng viên giảng dạy mồn 
lỷ thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến s ĩ đối với giảng viên 
giảng dạy mồn lỷ thuyết và hưởng dân chuyên đề, luận văn, luận án của các 
chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ).

c) Có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin đạt chuẩn đối với giảng 
viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

d) Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ dạy học đại học.

đ) Có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu giảng dạy.
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Điều 51. Nhiệm yụ và quyền của giảng viên

1. Giảng viên cơ hữu

a) Thực hiện nhiệm vụ của viên chức theo quy định của Luật Viên chức, 
Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật khác có hên quan.

b) Thực hiện các nội quy, quy chế và quy định về chế độ làm việc đối với chức 
danh giảng viên theo quy định của Truờng.

c) Tham gia quản lý nguời học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng.

d) Đuợc bảo đảm trang thiết bị, phuơng tiện, điều kiện làm việc để thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

đ) Đuợc cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn đuợc giao.

e) Đuợc huởng luơng, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác theo 
quy định của pháp luật và của Truờng.

g) Đuợc đào tạo, bồi duỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo 
kê hoạch và điêu kiện của Truờng.

h) Đuợc tham gia vào việc quản lý, quản trị Truông và tham gia các hoạt động 
xã hội theo quy định của pháp luật.

i) Đuợc tạo điều kiện tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ừong và ngoài nuớc 
theo quy định.

k) Đuợc tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và đuợc huởng quyền 
theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

l) Đuợc ký hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với các cơ sở 
giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật 
và quy định của Truờng.

m) Đuợc đăng ký xét dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ 
nhiệm chức danh cua giảng viên khi đủ cac điều kiện theo quy định.

n) Đuợc đề nghị xét phong tặng các danh hiệu nhà giáo và đuợc khen 
thuởng theo quy định của pháp luật.

2. Giảng viên kiêm nhiệm

a) Thực hiện nhiệm vụ công tác tại các phòng, ban, trung tâm, khoa theo 
vị trí việc làm và tham gia thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định 
của Hiệu truởng.

b) Định mức giảng dạy, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên 
kiêm nhiệm do Hiệu truởng quyết định. Nếu thực hiện đạt định mức giảng dạy, 
hoạt động khoa học và công nghệ thì đuợc huởng các chê độ đôi với giảng viên 
theo quy định của pháp luật và của Truờng.
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c) Giảng viên kiêm nhiệm có quyền và nghĩa vụ của viên chức hành chính 
và được hưởng chế độ của viên chức hành chính theo quy định hiện hành.

3. Giảng viên hợp đồng, giảng viên thỉnh giảng

Quyền và nghĩa vụ của giảng viên họp đồng, giảng viên thỉnh giảng được thực 
hiện theo hợp đồng ký kết với Trường.

4. Hoạt động trợ giảng

a) Hoạt động trợ giảng nhằm hỗ trợ cho giảng viên, Giảng viên chính, 
Phó Giáo sư, Giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, 
phụ đạo, hướng dân bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, châm bài tập.

b) Hiệu trưởng giao quyền cho trưởng khoa quyết định trợ giảng, phân công 
nhiệm vụ, theo dõi và đảnh giá hoạt động ừợ giảng. Trợ giảng thực hiện những nhiệm vụ 
được phân công và được hưởng chế độ theo Quy chế tài chính nội bộ của Trường.

Điều 52. Tập sự đối vói giảng viên

1. Người được tuyển dụng vào vị trí làm giảng viên phải thực hiện chế độ 
tập sự 12 tháng để tập làm quen với các nhiệm vụ, công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ của giảng viên (trừ trường hợp chuyên từ chuyên viên sang chức danh 
nghê nghiệp giảng viên).

2. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm đau từ 14 ngày 
trở lên, nghỉ không hưởng lương và thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ 
công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

3. Giảng viên tập sự được giảm 50% định mức giảng dạy, hoạt động khoa học 
và công nghệ để thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

Điều 53. Đánh giá giảng viên

Giảng viên (trừ giảng viên hợp đồng và thỉnh giảng) được đánh giá, phân loại 
theo quy định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Trường.

Điều 54. Kéo dài thòi gian làm việc đối vói giảng viên

1. Đối tượng kéo dài thời gian làm việc là những giảng viên có chức danh 
giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại Trường 
đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Điều kiện xem xét thực hiện kéo dài thời gian làm việc là giảng viên 
có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và Trường, bộ môn có nhu cầu 
sử dụng giảng viên cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

3. Nguyên tắc xem xét, thực hiện kéo dài thời gian làm việc với giảng viên

a) Thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, phù họp nhu cầu và sự tự 
nguyện của giảng viên.
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b) Khai thác huy động tối đa nguồn lực giảng viên có chức danh giáo su, 
phó giáo su và giảng viên có trình độ tiến sĩ.

c) Trong thời gian kéo dài công tác, giảng viên không giữ chức vụ quản lý 
đối với chức vụ mà theo quy định của pháp luật có độ tuổi tối đa giữ chức vụ đó.

4. Thời gian kéo dài làm việc

a) Đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ không quá 05 năm, đối với giảng viên 
có chuc danh phó giáo su không quá 07 năm và đối với giảng viên có chức danh 
giáo su không quá 10 năm.

b) Thời hạn mỗi lần kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên là 01 năm và 
có thế tiếp tục xem xét (riêng lần đầu, thời hạn có thế trên 01 năm, cho đến hết 
năm học giảng viên đang tham gia làm việc kéo dài). Trong thời gian kéo dài công 
tác, giảng viên có quyền đề nghị nghỉ để huởng chế độ nghỉ hiru theo quy định.

5. Tiêu chí xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên

a) Vị trí đầu ngành/chuyên ngành và uy tín khoa học của giảng viên 
thể hiện ở kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả đào tạo và tu vấn chuyên môn.

b) Khối luợng giờ giảng bình quân của giảng viên trong bộ môn ở 02 năm 
liền kề truớc đó vuợt chuẩn.

c) Nhu cầu và định huớng phát triển hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên.

d) Mức độ hoàn thành công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng 
viên trong 02 năm liền kề truớc đó.

6. Thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thời gian làm việc

a) Truớc thời điểm giảng viên đủ tuổi nghỉ hiru 03 tháng, đơn vị tổ chức 
cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý đào tạo phân tích nhu cầu về đội ngũ, 
thông báo cho khoa, bộ môn và giảng viên biết. Nội dung thông báo gồm: 
Số luợng giảng viên của bộ môn {biến động tăng, giảm trong 12 tháng tới; sổ 
giờ bình quân/1 giảng viên) và nhu cầu thừa/thiếu/đủ giảng viên.

b) Sau khi nhận đuợc thông báo, nếu giảng viên có đủ sức khỏe và tự 
nguyện kéo dài thời gian làm việc thì báo cáo kết quả công tác của năm học liền kề 
bằng vãn bản, làm đơn đề nghị gửi về Truờng (qua đơn vị tổ chức cán bộ) để làm 
các thủ tục tiếp theo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đuợc thông báo, 
nếu giảng viên không có ý kiến bằng văn bản thì coi nhu giảng viên đó không có 
nhu cầu kéo dài thời gian làm việc, Truờng giải quyết chế độ huu trí theo quy định.

c) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đuợc thông báo của Truờng và hồ 
sơ đề nghị kéo dài thời gian làm việc của giảng viên, truởng bộ môn có trách 
nhiệm tổ chức đánh giá giảng viên, đánh giá nhu cầu kéo dài thời gian làm việc
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đối với giảng viên theo các tiêu chí quy định, lấy ý kiến của tập thể giảng viên ừong 
bộ môn bằng phiếu kín. Nếu có trên 2/3 số giảng viên trong bộ môn đồng ý kéo 
dài thời gian công tác cho nhân sự thì báo cáo truởng khoa xem xét.

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đuợc báo cáo từ truởng bộ môn, 
truởng khoa có ừách nhiệm báo cáo Chi ủy, tham khảo ý kiến của Hội đồng khoa về 
nhân sự đuợc đề nghị kéo dài thời gian làm việc, làm tờ trình Hiệu truởng xem xét.

đ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đuợc báo cáo của truởng khoa, 
Hiệu truởng tổ chức Hội nghị liên tịch Ban Thuờng vụ Đảng ủy, Hiệu truởng, 
các Phó Hiệu truởng và Chủ tịch Công đoàn Truông xem xét kéo dài hoặc không kéo dài 
thời gian làm việc cho giảng viên.

e) Căn cứ ý kiến của Hội nghị liên tịch, Hiệu truởng ra quyết định kéo dài 
thời gian làm việc cho giảng viên. Truờng hợp không kéo dài thời gian làm việc 
thì Hiệu truởng ra quyết định cho giảng viên nghỉ huu theo quy định của pháp luật.

Mục 2
VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ NHÂN VIÊN

Điều 55. Viên chức hành chính và nhân viên

1. Viên chức hành chính của Truờng là những viên chức làm việc theo các vị trí 
việc làm; trực tiếp thực hiện một hoặc một số chức năng quản lý, hỗ ừợ và phục vụ 
đào tạo theo sự phân công của cấp quản lý.

2. Nhân viên của Truờng là những nguời lao động đuợc hợp đồng làm việc 
theo các vị trí việc làm một hoặc một sô công việc.

Điều 56. Nhiệm vụ và quyền viên chức hành chính và nhân viên

1. Thực hiện nhiệm vụ của viên chức, nhân viên theo quy định của Luật Giáo dục, 
Luật Giáo dục đại học, Luật Viên chức, Luật Lao động và các văn bản pháp luật 
có liên quan.

2. Thực hiện các quy chế, nội quy, quy định của Truờng.

3. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các công tác đuợc giao.

4. Tham gia góp ý kiến vào việc phát triển Truờng, xây dựng các quy định, 
quy chế và giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. Tham gia đánh giá kết quả hoạt động của Truờng và của đơn vị 
nơi công tác theo quy định của pháp luật và quy định của Truờng.

5. Đuợc huởng quyền của viên chức, nhân viên theo quy định của pháp 
luật; đuợc tạo điều kiện học tập, bồi duỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ.

6. Đuợc đánh giá, phân loại hằng năm về việc thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Đuợc xét tặng danh hiệu thi đua và khen thuởng theo quy định.
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Điều 57. Tập sự, thử việc đối vói viên chức hành chính và nhân viên

1. Tập sự đối với viên chức hành chính

a) Người trúng tuyển viên chức hành chính phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen 
với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng
(trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên mồn, 
nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm được tuyến dụng).

b) Thời gian tập sự đối với viên chức hành chính là 12 tháng. Riêng đối với 
chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng.

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ 
ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị 
tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được 
tính vào thời gian tập sự, thử việc.

d) Nội dung tập sự

- Nắm vững quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, 
những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế 
làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm 
được tuyển dụng.

- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Tập giải quyết, thực hiện công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

đ) Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, 
được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn 
nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian 
tập sự quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

2. Thử việc đối với nhân viên

a) Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm 
thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên ừong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc 
làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

b) Nội dung của hợp đồng thử việc:

- Công việc và địa điểm làm việc.

- Thời hạn của hợp đồng lao động.
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- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương 
và các khoản bổ sung khác.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

c) Thời gian thử việc đối với nhân viên căn cứ vào tính chất và mức độ 
phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần với một công việc 
và bảo đảm các điều kiện:

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ 
chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, 
nhân viên nghiệp vụ.

- Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

d) Người lao động làm việc theo họp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Điều 58. Đánh giá viên chức hành chính và nhân viên

Viên chức hành chính và nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng 
lao động, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đều là đối tượng được đánh giá, phân 
loại theo quy định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Trường.

Mục 3
NGƯỜI HỌC

Điều 59. Người học

Người học ừong Trường là những sinh viên, học viên đang theo học các trình 
độ đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 60. Nhiệm vụ của người học

1. Thực hiện nhiệm vụ của công dân và những quy định hên quan đến người 
học theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các quy chế về đào tạo, về công tác sinh viên, các quy định 
về chương ừình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy tắc ứng xử của Trường.

3. Tôn trọng cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường; đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

4. Tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.
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5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trường.

6. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trường.

7. Nộp học phí và lệ phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Điều 61. Quyền của người học

1. Được học tập, rèn luyện và cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, 
rèn luyện để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, 
dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.

3. Được học rút ngắn thời gian hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình 
đào tạo và được tạo điều kiện để học chương trình giáo dục khác theo quy định 
của pháp luật.

4. Được cấp văn bằng, chứng chỉ, xác nhận trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
sau khi hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

5. Được tham gia hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường 
theo quy định của pháp luật.

6. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện họp pháp của mình kiến nghị với 
Trường các giải pháp góp phần xây dụng Trường, bảo vệ quyền, lợi ích của người học.

7. Được cử người đại diện tham gia hội đồng trường theo quy định.

8. Được bảo đảm điều kiện học tập, tham gia hoạt động khoa học, công 
nghệ và khởi nghiệp, hoạt động rèn luyện kỹ năng hoàn thiện bản thân, tham gia 
hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

9. Được đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục 
và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

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

Điều 62. Các hành vi người học không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể cán bộ, giảng viên 
và nhân viên trong Trường và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật 
tự trong Trường, nơi công cộng và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
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Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 63. Nguồn tài chính của Trường

1. Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước

a) Kinh phí ngân sách Nhà nước giao chi hoạt động thường xuyên.

b) Kinh phí Nhà nước thanh toán cho Trường theo chế độ đật hàng để thực hiện 
các nhiệm vụ của Nhà nước.

c) Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên 
(nếu cỗ), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các 
chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề tài khác; kinh phí đối ứng 
thực hiện các dự án theo quyet định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển;

2. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công

a) Thu học phí, phí dịch vụ từ người học.

b) Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ.

c) Thu từ hoạt động phục vụ đào tạo, liên doanh, liên kết với các đối tác 
trong và ngoài nước.

d) Thu từ hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ.

đ) Thu từ hoạt động dịch vụ phục vụ đào tạo.

e) Thu từ hoạt động sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo đề án 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Các nguồn thu khác.

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật

a) Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển 
giáo dục theo quy định của pháp luật.

b) Nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà biếu, tặng của các tổ chức, 
cá nhân ở trong nước và nước ngoài.

c) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 64. Các nội dung chi theo mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài 
chính ban hành

1. Chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học 
và công nghệ của Trường.
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2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chi thực hiện đơn đặt 
hàng; chi vôn đội ứng thực hiện các dự án có vôn nước ngoài, chi thực hiện các 
nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao.

3. Chi đầu tư phát triển, gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
mua sắm tài sản cố định, hang thiễt bị; chi thực hiện các dự án đau tư theo quy định 
của Nhà nước.

4. Chi hoạt động sản xuất dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

5. Chi trả vốn vay, vốn góp (nếu cổ).

6. Các khoản chi khác.

Điều 65. Quản lý tài chính của Trường

1. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, được giao tự chủ và tự chịu 
trách nhiệm vê tài chính.

2. Trường có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước 
giao theo đúng Luật ngân sách Nhà nước.

3. Trường thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai 
tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện chê độ dự toán và quyêt toán 
hằng năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phần chênh lệch giữa thu và chi các hoạt động tài chính của Trường thực 
hiện theo Quy chê tài chính nội bộ của Trường. Quy chê tài chính nội bộ của 
Trường là căn cứ đê các cơ quan quản lý Nhà nước theo dõi, giám sát và là căn cứ 
để Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi.

Điều 66. Tài sản, quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sản của Trường bao gồm: Quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu 
nhà cửa, công trình xây dựng; tài sản có được từ hoạt động đào tạo, khoa học 
và công nghệ; các trang thiêt bị và những tài sản khác được Nhà nước giao cho 
Trường quản lý và sử dụng hoặc do Trường tự đâu tư mua săm, xây dựng; 
các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, học phí, lệ phí tuyển sinh, hoạt động 
tư vân, chuyên giao công nghệ của Trường, đóng góp của các tô chức, cá nhân 
để phát triển giáo dục; các khoản biếu, tặng, tài ừợ khác của các tổ chức và cá nhân 
cho Trường theo quy định của pháp luật; các loại tài sản vô hình của Trường.

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 
tài sản hằng năm, Trường có kế hoạch và bố trí kinh phí ưu tiên họp lý từ nguồn thu 
của Trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiểt bị, sửa chữa lớn, xay dựng 
mới và từng bước hiện đại họá cơ sở vật chât kỹ thuật, bảo đảm nâng cao chât 
lượng đào tạo và hội nhập quôc tê.

4. Hằng năm, Trường tổ chức kiểm kê tài sản của Trường và thực hiện 
chế độ báo cao theo quy định.
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5. Hằng năm, Trường thực hiện chế độ công khai việc mua sắm, đầu tư 
theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 67. Học phí, phí dịch vụ

1. Trường quy định mức thu học phí do người học đóng góp theo các quy định 
hiện hành của Nhà nước và Quy chế tài chính nội bộ của Trường.

2. Trường quy định mức thu phí các hoạt động dịch vụ giáo dục, dịch vụ 
khác theo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà 
nước và có tích lũy.

Chương VI
NGUYÊN TẮC, CHÉ ĐỘ LÀM VIỆC 

VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CHỦ YÉU CỦA TRƯỜNG

Điều 68. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Đảng ủỵX Ban Thường vụ Đảng ủy 
làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập the lãnh đạo, quyết định theo đa 
số, cá nhân phụ trách. Đảng ủy sinh hoạt môi tháng 01 lần; có thể họp Đảng ủy 
mở rộng hoặc họp đột xuât do Ban Thường vụ Đảng ủy quyêt định. Các phiên 
họp Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phải có ít nhất 2/3 ủy viên tham dự 
thì mới đủ điều kiện tiến hành. Đảng ủy thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo 
bằng nghị quyết, kết luận, quy chế, kế hoạch, chương trình công tác.

2. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; 
quyêt định của Hội đông trường được thê hiện băng hình thức nghị quyêt. 
Hội đồng trường họp định kỳ mỗi quý một lần và có the họp đột xuất. Việc họp 
đột xuất khi có đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường hoặc đề nghị của Hiệu 
trưởng hoặc có ít nhất 1/3 tổng số thành viên của Hội đồng trường đề nghị họp. 
Cuộc họp Hội đồng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, 
trong đó có thành viên ngoài trường.

3. Trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung 
dân chủ đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm cá nhân 
của môi viên chức quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động. Hiệu trưởng 
tổ chức họp giao ban mỗi tháng một lần, họp cán bộ quản lý mỗi quý một lần và 
các phiên họp khác phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

Điều 69. Các mối quan hệ bên trong Trường

1. Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Hội đồng trường

Trên cơ sở nghi quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường xem xét, quyết định 
ban hành các quy chê phù hợp với quy định của pháp luật, quyêt nghị chiên lược, 
mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển Trường; đồng thời, thực hiện giám sát 
các hoạt động của Trường ừong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đông trường.
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2. Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Trường

a) Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường quyết nghị, 
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện. Hiệu trưởng định kỳ báo cáo với Đảng ủy 
về tình hình thực hiện các mặt công tác, về những chủ trương, nhiệm vụ thời gian tới 
của Trường, đặc biệt là công tác cán bộ.

b) Khi có công việc đột xuất, quan trọng, Hiệu trưởng trao đổi, thống 
nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy để tổ chức thực hiện và phải báo cáo với 
Đảng ủy trong phiên họp gần nhất.

c) Hiệu trưởng đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phương tiện, tài chính, nhân lực để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy 
trong mọi hoạt động của Trường.

3. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Lãnh đạo Trường

a) Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Lãnh đạo Trường được thực hiện 
theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

b) Hiệu trưởng có ừách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 
trường; ừao đổi với Chủ tịch Hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy 
định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết của Hội đồng trường trái pháp luật, 
ảnh hưởng đến hoạt động chung của Trường. Trường họp ý kiến của Hội đồng trường 
và Lãnh đạo Trường không thống nhất, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng 
có ừách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

c) Hiệu trưởng chủ trì xây dựng và trình Hội đồng trường xem xét quyết 
định các hoạt động của Trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 
đồng trường đã được nêu trong Quy chế này.

d) Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức 
năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết 
nghị của Hội đồng trường.

đ) Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường 
thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Trường tại các 
phiên họp Hội đồng trường; chỉ đạo các đơn vị thông tin đầy đủ khi Hội đồng trường 
có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức, nhân sự 
để Hội đồng trường hoạt động.

4. Hình thức quyết định của Hội đồng trường đối với các hoạt động của Trường

Sau khi có chủ trương của Tập thể Lãnh đạo Trường hoặc của Đảng ủy, 
Hiệu trưởng chủ trì xây dựng, chuẩn bị nội dung cho từng hoạt động của Trường 
và trình cho Hội đồng trường xem xét, quyết định theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của Hội đồng trường được nêu ở khoản 2 Điều 15 Quy chế này.
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Điều 70. Các mối quan hệ bên ngoài Trường

1. Mối quan hệ giữa Trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý 
Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý Nhà nước 
đối với Trường theo thẩm quyền. Quan hệ giữa Trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan.

b) Hỉệu trưởng báo cáo, phản ánh kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường và những vấn đề thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bộ; đề xuất quan điểm, biện pháp giải quyết; tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ khi được giao.

c) Trường chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục 
và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Bộ và của ngành.

2. Mối quan hệ giữa Trường với Tỉnh ủy, ủ y  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 
và chính quyền địa phương nơi Trường đặt trụ sở

a) Đảng ủy Trường chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đồng Tháp thông qua Đảng ủy 
khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp.

b) Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
đóng ừên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật, 
quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ừong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình và theo sự phân cấp của Chính phủ.

c) Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường có ừách nhiệm báo cáo, phản ánh 
với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, với Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường và những vấn đề thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tỉnh ủy Đồng Tháp; đề xuất quan điểm, các biện pháp giải quyết; 
tổ chức thực hiện khi được giao nhiệm vụ.

d) Trường chủ động phối họp với chính quyền địa phương nơi Trường đật trụ sở 
trong việc đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường học tập, cảnh quan, 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường; tham gia và góp phần 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Mối quan hệ giữa Trường với các cơ sở giáo dục và đào tạo, sở, ban, 
ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

a) Mối quan hệ giữa Trường với các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, 
doanh nghiệp ừong và ngoài nước là mối quan hệ họp tác song phương hoặc đa phương 
ừên cơ sở đảm bảo sự thống nhất, bình đẳng về quyền lợi và ừách nhiệm của các bên 
theo đúng quy định của pháp luật.



57

b) Hiệu trưởng được quyền ký các văn bản hợp tác với các cơ sở giáo dục 
và đào tạo, các tổ chức, doanh nghiệp ừong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật. Trường chủ động phôi họp với các cơ quan, sở, ban ngành, các doanh nghiệp, 
các tô chức liên quan trên địa bàn và ngoài địa bàn tỉnh Đông Tháp đê xác định 
nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và tuyển dụng người học đã 
tốt nghiệp; ký các họp đồng đào tạo, các hợp đồng khoa học và công nghệ, triển 
khai ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thực tiên và đời sông xã hội.

c) Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Trường 
theo các quy định hiện hành; báo cáo việc thực hiện công tác hợp tác quốc te 
của Trường với Sở Ngoại vụ, ủ y  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo theo quy định.

4. Mối quan hệ giữa các tổ chức chính trị-xã hội của Trường và cộng đồng xã hội

Trường tạo điều kiện để các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trường 
tạo dựng mối quan hệ với các cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tô chức chính trị - xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội, tô chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp; tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng 
vũ trang, Uy ban nhân dân các cấp nhằm phối hợp thực hiện tốt các nội dung:

a) Tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; 
chuyên giao các kêt quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động thực tiễn và đời song xã hội.

b) Xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, 
tích cực; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người học; ngăn chặn việc sử dụng 
ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường.

c) Hỗ trợ theo khả năng về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục 
đào tạo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện làm việc và học tập 
của viên chức, người lao động và người học trong Trường.

Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ x ử  LÝ VI PHẠM

Điều 71. Khen thưởng

Các đơn vị thuộc và trực thuộc, viên chức, nhân viên và người học của 
Trường thực hiện tôt Quy chê này, có nhiêu thành tích trong hoạt động học tập, 
giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác 
chính trị - xã hội, tùy theo thành tích đóng góp cho mục tiêu, chien lược phát triển 
Trường, cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, được đề nghị xét khen thưởng 
theo quy định hiện hành.

Điều 72. Xử lý vi phạm

Các đơn vị thuộc và trực thuộc, viên chức, nhân viên và người học của 
Trường vi phạm các quy định của Quy chê này, theo tính chât, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Trường.
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Chương VIII 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 73. Tổ chức thưc hiên• •

1. Các đơn vị, viên chức, giảng viên, người lao động, người học của Trường 
và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trưởng đơn vị cụ thể hóa Quy chế này thành các quy định, quy chế 
nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sủa đổi cho phù họp, 
Hiệu trưởng có trách nhiệm đê xuât với Hội đông trường xem xét điêu chỉnh, 
bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

Điều 74. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực theo Nghị quyết ban hành của Hội đồng trường. 
Mọi quy định trước đây trái vói Quy chế này đều bị bãi bỏ./.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH


